
 

1 

1  

01005136959 01222978682 
 
 
 
 

 
 تعًِ إٔ تطنٝب ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٜأت٢ ؾ٢ َػتٜٛات َتسضد١ ;

 ايعهٝات .                 اـالٜا                   األْػذ١               األعها٤           األدٗع٠    
ٌ ايرتنٝبى يًهائٓات اذتٝة َٔ , لس إٔ خالٜا ايها٥ٔ اؿ٢ تتهٕٛ َٔ دع٥ٝات عه١ٜٛ  ايتطًط

 ع٦ٜات غري عه١ٜٛ , ٜتهٕٛ نٌ َٓٗا َٔ شضات . ٚد
 ايعطٜٛةغري ادتصٜئات  ادتصٜئات ايعطٜٛة

 بؿهٌ أغاغ٢ؼت٣ٛ ع٢ً ايهطبٕٛ , ٚاهلٝسضٚدني 
٢ٖ دع٦ٜات نبري٠ اؿذِ , ٚتػ٢ُ اؾع٦ٜات ايبٝٛيٛد١ٝ  ٚ 

 ٚتٛدس ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايهبري٠

ال ٜؿرتط إٔ ؼت٣ٛ ع٢ً 
 شضات ايهطبٕٛ 

  
 َجٌ : املا٤ ٚاألَالح , طبٖٛٝسضات ٚايسٖٕٛ ٚايربٚتٝٓات ٚاألمحاض اي١َٜٚٛٓجٌ ايه

( يتتعسف  2أضتدداّ َفتاح األيٛإ املسفل بػهٌ ) 

 عطٝات ارتًٝة ايتى تتهٕٛ َٔ : 

 أمحاض ١ْٜٚٛ (  –بطٚتٝٓات  –يٝبٝسات  –) نطبٖٛٝسضات 
 اي١ٜٚٛٓ , نٌ َٔ ايهطبٖٛٝسضات , ٚايًٝبٝسات , ٚايربٚتٝٓات / ٚاألمحاض

ٔ ٚسسات , تتهٕٛ    َٔ ٚسسات أقػط.تتهٕٛ َ
 اؾع٥ٝات ايهبري٠ األضبع١َٓٗا نٌ َٔ سسز ايٛسسات ايت٢ تتهٕٛ 

 .  ايًٝبٝسات ( -ايهطبٖٛٝسضات  -األمحاض اي١ٜٚٛٓ  -) ايربٚتٝٓات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٔ غهطٜات اساز١ٜ                  ات)ايٓؿا ( ايهطبٖٛٝسض                  امحاض ا١َٝٓٝ         ايربٚتني ٜتهٕٛ َٔ      َ 
ٔ امحاض ز١ٖٝٓ              ايسٖٕٛ )ايًًٝبٝسات (  ٔ امحاض ا١َٝٓٝ                ( DNAاؿُض اي٣ٚٛٓ )          َ َ 

 االٍٚ ايفصٌ

ئى ايرتنٝب ايهُٝٝا

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

ايرتنٝب ايهُٝٝائى ألدطاّ ايهائٓات اذتٝة 

 ايهسبٖٛٝدزات ٚايًٝبٝدات ()

 

 

 

 ايباب األٍٚ
 ضاع ايهُٝٝائى يًشٝاٙألا
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ت أؾػس سذُاً َٓٗا ادتصٜئات ايبٝٛيٛدٝة ايهبرية  ٔ دصٜئا َ ٕ هٛ ِ تت نبرية اؿذ ٜٛة  ت عض نبا َس   ٖى 

هسبٕٛؼتٛى عً  , ٢ٖٚ نطٚض١ٜ دسًا ؿٝا٠ ايها٥ٓات اؿ١ٝ . ى عٓؿس اي

 .ٜطًل ع٢ً َععِ اؾع٦ٜات اؿ١ٜٛٝ ايهبري٠ يؿغ بٛيُٝطات ; ٢ٖٚ تتهٕٛ بإؼاز دع٦ٜات أقػط َٓٗا تػ٢ُ املُْٛٝطات عٔ ططٜل ايبًُط٠ 
ه ايبًُسة ٜٛة اي ت اؿٝ ٔ  اؾصٜئا هٜٛ ت يت ُْٝسا ملٛ ة تطُى ا ت ؾػري  د دصٜئا ؼا ًٝة إ تعُ ُسا  برية بٛٝي

ّ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايهُٝٝاء اذتٜٝٛة ٞ ألدػا ِ بسضاغ١ ايرتنٝب ايهُٝٝا٥ ٟ ٜٗت ِ ايص  . شيو ايعً
طِ ادتصئٝات ايبٝٛيٛدٝة ايهبرية سطب تسنٝبٗا ادتصٜئى ٚايٛظائف ايتى تكّٛ بٗا إىل أزبع   زتُٛعات   تك

ت  دزا ٖٝ هسبٛ ت   -اي دا ت–ايًٝٝب ٜٚة -ايربٚتٝٓا محاض ايٓٛ   اال

 
 

ع٦ٜات بٝٛيٛد١ٝ نبري٠ , تتؿهٌ َٔ عس٠ دع٦ٜات أقػط تػ٢ُ َُْٛٝطات ٚتؿمٌُ ايهطبٖٛٝمسضات : ايػمهطٜات    د
 ٚايٓؿٜٛات ٚاأليٝاف . 

 .  1:  2:  1, بٓػب١  Oٚاألنػذني   H, ٚاهلٝسضٚدني  Cايهطبٕٛ ,  ) n( CH2O يًهسبٖٛٝدزات ايصٝػة ايعاَة

 :  أُٖٝة ايهسبٖٛٝدزات
 .  ايطاق١ٚايػطٜع١ يًشكٍٛ ع٢ً  ١َٔ املكازض األغاغٝ -1
 ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؿني اؿاد١ إيٝٗا ;  يتدعٜٔ ايطاق١تػتدسّ ايهطبٖٛٝسضات  -2

 ٚؽعٕ ايهطبٖٛٝسضات ؾ٢ دػِ اإلْػإ ٚاؿٝمٛإ ؾم٢   ؾتدعٕ ايٓباتات ايهطبٖٛٝسضات ؾ٢ قٛض٠ ْؿا ,
 عهالت . ايهبس ٚايؾ٢  دًٝهٛدنيقٛض٠ 

اـالٜا ايٓبات١ٝ , ٚتٛدس  اضَجٌ : ايػًًٝٛظ ؾ٢ دس ٢ يبعض أدعا٤ اـ١ًَٝهٕٛ أغاغايهطبٖٛٝسضات  -3
 أٜهًا ؾ٢ األغؿ١ٝ اـ١ًٜٛ ٚؾ٢ بطٚتٛبالظّ اـالٜا.

كّٛ ع٢ً أغاؽ ايرتنٝب اؾع٢ٝ٥ هلا , , ٚبعهٗا ٜ يًتكٓٝـ تٛدس عس٠ ططمتصٓٝف ايهسبٖٛٝدزات 
 ؾٝتِ تكػُٝٗا إىل : 

 أٚاًل : ايطهسٜات ايبطٝطة 
ت    تتُٝع بطعِ سًٛ .  -3 هلا ٚظٕ دع٢٦ٜ َٓدؿض -2,  قاب١ً يًصٚبإ ؾ٢ املا٤ -1  :ٗاممٝصا

 ضهسٜات ثٓائٝة :  ضهسٜات أسادٜة :

 , أبػط أْٛاع ايػهطٜات
 تتهٕٛ َٔ دع٤٣ ٚاسس ؾكط , 
ٜتهٕٛ ٖصا اؾع٤٣ َٔ غًػ١ً َمٔ شضات ايهطبمٕٛ    

ٜتكٌ بهٌ َٓٗا األنػمذني ٚاهلٝمسضٚدني بططٜكم١    
شضات ايهطبممٕٛ ؾمم٢ ايػممهطٜات    َعٝٓمم١ , ٚعممسز 

 شضات .  6:  3األساز١ٜ ٜرتٚاح َٔ 
 :  َٔ أَج١ً ايػهطٜات األساز١ٜ

 اؾًٛنٛظ , ايؿطنتٛظ , اؾاالنتٛظ . 

َعًا يتهمٜٛٔ دمع٤٣ غمهط     ٜتشس دع٦ٜإ َٔ ايػهطٜات األساز١ٜ
 ثٓا٢٥ . 

  َٚٔ أَج١ً ايػهطٜات ايجٓا١ٝ٥
( غمهط ايعٓمب   )  دًٛنمٛظ ) غهط ايككمب ( َمٔ دمع٤٣     ايطهسٚش

 ) غهط ايؿٛان٘ ( َطتبطني َعًا ,  ؾطنتٛظٚدع٤٣ 
ايكنتكٛش   ٚدع٤٣  دًٛنٛظ) غهط ايًي ( ٜتهٕٛ َٔ دع٤٣  ضكهس 

 ,   داالنتٛظ
املايتٛش  . اؾًٛنٛظَٔ  دع٦ٜني) غهط ايؿعري ( ٜتهٕٛ َٔ  ضهس 

 

 

 

 أٚال ايهسبٖٛٝدزات

  



 

3 

3  

01005136959 01222978682 
 :  دٚز ايطهسٜات األسادٜة فى عًُٝات ْكٌ ايطاقة داخٌ خكٜا ايهائٓات اذتٝة

 ٜتِ أنػس٠ اؾًٛنٛظ زاخٌ ) املٝتٛنْٛسضٜا (  -1
 .  (ATP)تٓطًل ايطاق١ املدتع١ْ ؾ٢ ايطٚابط ايهُٝٝا١ٝ٥ يتدعٕ ؾ٢ َطنبات تػ٢ُ أزٜٓٛظٜٔ ثالث٢ ايؿٛغؿات-2
 ٜٓتكٌ إىل أَانٔ أخط٣ ؾ٢ اـ١ًٝ ألغتدساّ ايطاق١ املدتع١ْ ؾٝ٘ ؾ٢ مجٝع ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ ؾ٢ اـ١ًٝ . -3

 ايطهسٜات املعكدة : ثاًْٝا : 

٢ٖ غهطٜات عسٜس٠ تتهٕٛ َٔ ايػهطٜات األساز١ٜ , َٚٔ أَج١ً ايػمهطٜات ايعسٜمس٠ ايٓؿما ٚايػمًًٝٛظ     
 ,ٚاؾًٝهٛدني ٚنٌ َِٓٗ ٜتهٕٛ َٔ دع٦ٜات دًٛنٛظ َتشس٠ َع بعهٗا , 

 ايطهسٜات املعكدة ممٝصات
 ٚيٝؼ هلا طعِ . -3        هلا ٚظٕ دع٢٦ٜ عاٍ -2       غري قاب١ً يًصٚبإ ؾ٢ املا٤  -1 

 
  

 
 
 
 

 دع٦ٜات بٝٛيٛد١ٝ نبري٠ تتهٕٛ َٔ شضات ايهطبٕٛ , ٚاهلٝسضٚدني , ٚاألنػذني  
ٚتتهٕٛ ايًٝبٝسات َٔ فُٛع١  نمبري٠ َمٔ املطنبمات غمري  املتذاْػم١ ٕ ٚتٓكػمِ إىل يٝبٝمسات بػمٝط١ َجمٌ           

 ٚايًٝبٝسات املؿتك١ َجٌ األغتريٜٚسات   ايسٖٕٛ , ٚايعٜٛت ٚايؿُٛع , ٚيٝبٝسات َعكس٠ َجٌ ايؿٛغؿٛيٝبٝسات
ايبٓعٜٔ مجٝعٗا غري قاب١ً يًصٚبإ ؾ٢ املا٤ , ٚتصٚب ؾ٢ املصٜبات غري ايكطب١ٝ َجٌ :  ممٝصات ايًٝبٝدات
 , ٚضابع نًٛضٜس ايهطبٕٛ . 

 
 
 
 
 

 ايرتنٝب ادتصٜئى يًٝبٝدات : 

 دًٝػطٍٚ ٚدع٤٣ ٚاسس َٔ أؼاز ثالخ أمحاض ز١ٖٝٓ تتهٕٛ ايًٝبٝسات
 (.OHب٘ ثالخ فُٛعات ٖٝسضٚنػٌٝ ) ٖٛ نشٍٛ ٚاؾًٝػطٍٚ 

 أُٖٝة ايًٝبٝدات : 

 ايًٝبٝدات ٚاذتصٍٛ عًى ايطاقة :  -1

 ايطاق١ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايهطبٖٛٝسضات َكسض غطٜع يًطاق١ , إال إٔ
املػتُس٠ َٔ ايًٝبٝسات أنجط َٔ ايطاق١ املػتُس٠ َٔ ْؿؼ ايه١ُٝ َمٔ ايهطبٖٛٝمسضات , ٚالٜبمسأ     

 اؾػِ ؾ٢ أغتدالم ايطاق١ َٔ ايسٖٕٛ املدتع١ْ ب٘ إال ؾ٢ غٝاب ايهطبٖٛٝسضات .
 

 ثاْٝا  ايًٝبٝدات
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 ايًٝبٝدات ٚبٓاء ارتكٜا :  -2

 % َٔ املٛاز ايعه١ٜٛ ايساخ١ً ؾ٢ تطنٝب اـ١ًٝ اؿ١ٝ   5ايًٝبٝسات سٛاىل  تهٕٛ -1
 هلا زٚض َِٗ ؾ٢ تطنٝب األغؿ١ٝ اـ١ًٜٛ .  -2
اؾًس نعاظٍ سطاض٣ ؾ٢ اؿٝٛإ ٚاإلْػإ , ٚبؿهًٗا تػتطٝع تعٌُ ايًٝبٝسات ايت٢ ؽعٕ ؼت  -3

 اؿٝٛاْات إٔ ؼاؾغ ع٢ً زضد١ سطاضتٗا ؾ٢ األَانٔ ؾسٜس٠ ايربٚز٠ 
 تعٌُ ايًٝبٝسات نػطا٤ ٚام يػطح ايعسٜس َٔ ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات  -4
 ٜعٌُ نٗطَْٛات نُا ؾ٢ األغرتٜٚسات . بعهٗا  -5

 َػتكة( –دة َعك –)بطٝطة تصٓٝف ايًٝبٝدات : 

 تكٓٝـ ايًٝبٝسات تبعًا يرتنٝبٗا ايهُٝٝا٢٥ إىل : 
 :  الليبيدات البشيطة

 تتهٕٛ ايًٝبٝسات ايبػٝط١ َٔ تؿاعٌ األمحاض ايس١ٖٝٓ َع ايهشٛالت 
 ٚتكػِ تبعًا يسضد١ تؿبع األمحاض ايس١ٖٝٓ ْٚٛع ايهشٛالت إىل ايعٜٛت ٚايسٖٕٛ ٚايؿُٛع . 

 ايؿُٛع -دم ايدٖٕٛ -ب ايصٜٛت -أ

زٖٕٛ غا١ً٥ تتهٕٛ َٔ تؿاعٌ أمحاض 
 ز١ٖٝٓ غري َؿبع١ َع اؾًٝػطٍٚ 

 ٚتػ٢ُ اؾًػطٜسات ايجالث١ٝ 
ايعٜممٛت ايتمم٢ تػطمم٢  َٚممٔ اَجًتٗمما

ضٜمـ ايطٝممٛض املا٥ٝمم١ ستمم٢ الٜٓؿممص  
 إيٝٗا املا٤ ؾتعٛم سطنتٗا

َٛاز قًب١ تتهٕٛ َمٔ  
تؿاعٌ أمحاض زٖٓٝم١  
َؿبع١ َع اؾًٝػطٍٚ 
ٚتػممممم٢ُ أٜهممممممًا  

 دًػطٜسات .

هٕٛ َمٔ تؿاعمٌ أمحماض زٖٓٝم١     تت
شات أٚظإ دع٦ٜٝممم١ عايٝممم١ َمممع   
نشممٛالت أسازٜمم١ اهلٝسضٚنػممٌٝ ,  

ايؿمُع ايممص٣ ٜػطمم٢   َٚمٔ أَجًتٗمما 
أٚضام ايٓباتات ٚخاق١ ايكمشطا١ٜٚ  
 يتكًٌٝ ؾكس املا٤ ؾ٢ ع١ًُٝ ايٓتح . 

إثسائٝة( : )   َعًَٛات 

اٖصة ايطكسٜعة :    ك١ًٝ , ٚنجري َمٔ املدبمٛظات   ايٛدبات اؾاٖع٠ ٚاألطع١ُ املخماطس ايٛدبات ادتك
ٚاؿ٣ًٛ ؼت٣ٛ ع٢ً ْٛع َٔ ايسٖٕٛ ٜػ٢ُ ايسٖٕٛ املتشٛي١ , ايت٢ تٓتر عٔ ٖسضد١ ايعٜٛت ايٓبات١ٝ 

 ٚتٓاٍٚ ٖصٙ ايسٖٕٛ بهجط٠ ٜؤز٣ إىل إضتؿاع ْػب١ ايهٛيٝػتريٍٚ ؾ٢ ايسّ .
ٜسخٌ ؾ٢ تطنٝبٗا ايهطبٕٛ ٚاهلٝسضٚدني :  الليبيدات املعقدة

اؾ١ إىل نممٌ َممٔ ايؿٛغممؿٛض ٚايهربٜممت نُمما ؾمم٢   ٚاألنػممذني باألنمم
 . ايؿٛغؿٛيٝٝسات 

يٝبٝسات تٛدس ؾ٢ أغؿ١ٝ اـالٜا ايٓبات١ٝ :  الفوسفوليبيدات
ٚاؿٝٛا١ْٝ , ٢ٖٚ تؿب٘ ؾ٢ تطنٝبٗا دع٦ٜمات ايمسٖٕٛ , ؾُٝما عمسا     

 ؼٌ قٌ اؿُض ايس٢ٖٓ ايجايح. PO4فُٛع١ ايؿٛغؿات 

يًٝبٝسات ايبػٝط١ يٝبٝسات تؿتل َٔ ا:  الليبيدات املشتقة
 . ٚاملعكس٠ بايتشًٌ املا٢٥ َٔ أَجًتٗا ايهٛيٝػرتٍٚ ٚاهلطَْٛات 
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 :  الربوتييات
 ايرتنٝب١ٝ ؾُٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ . )ايب١ٝٓ(ايٛسس٢ٖ٠  -1
 ؾهٌ نا٥ٔ س٢ َٔ أندِ سٝٛإ إىل أزم َٝهطٚب ٜتهٕٛ أغاغًا َٔ ايربٚتني .   -2
 يت٢ ؼؿغ اؿٝا٠ , ٚتعٌُ ع٢ً أغتُطاضٜتٗا . تػِٗ ؾ٢ ايعًُٝات ايهُٝٝا١ٝ٥ اؿ١ٜٛٝ ا -3

 أٍنية الربوتييات : 

ة -1 ؿٝ ـالٜا ا ب ا نٝ س فى ت ت  ٚتٝٓا رب ٌ اي خ د  ؛  ت

 ,  يألغؿ١ٝ اـ١ًٜٛأسس املهْٛات األغاغ١ٝ  -أ
 ,  ٚايؿعط ٚاألظاؾط ٚايػسز ٚاألعها٤ ٚاألٚتاض ٚاألضبط١ ايعهالتتهٕٛ  -ب
 ,  ٚايًُٝـ ايس١ّٜٛ َجٌ : نجريًا َٔ غٛا٥ٌ اؾػِ اؿٝتهٕٛ  -دم
ة    -2 ؿٝ ـالٜا ا ف ا ٚظائ فى  ت  ٚتٝٓا رب ٌ اي خ د  ت

  يُٓٛ اؾػِنطٚض١ٜ  -أ
 ؾػِ ٚتٓعُٗا ايت٢ ؼؿع ٚتٓعِ مجٝع ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ با ٚاهلطَْٛات اإلْعمياتتهٕٛ  -ب
 .  ايهطَٛغَٛاتَهٕٛ أغاغ٢ َٔ َهْٛات  -دم

 :  الرتكيب اجلزيئى للربوتييات
دع٥ٝات نبري٠ َعكس٠ ) بٛيُٝطات ( , هلا ٚظٕ دع٢٦ٜ نبري , ٚتتهٕٛ َٔ ٚسسات بٓا١ٝ٥  ايربٚتٝٓات

 ) َُْٛٝطات ( ٢ٖ اؿُاض األ١َٝٓٝ .
 
 
 
 

 ,  ٚسسات بٓا٤ ايربٚتنياألمحاض األمييية : 
 ,  ٚايٓٝرتٚدني ٚاألنذػني ٚاهلٝسضٚدني ايهطب٢ٖٕٚٛ َطنبات عه١ٜٛ تتهٕٛ َٔ شضات 

,  NH2شض٠ نطبٕٛ تتكٌ مبذُٛع١ قاعس١ٜ ٢ٖ فُٛع١ األَمني   هٕٛ َٔاألمحاض األ١َٝٓٝ تت
, ُٖٚا اجملُٛعمات ايٛظٝؿٝم١ ؾم٢ اؿُمض      COOHٚفُٛع١ محه١ٝ ٢ٖ فُٛع١ ايهطبٛنػٌٝ 

 ٚفُٛع١األ٢َٓٝ , ٜٚتهٕٛ أٜهًا َٔ شض٠ ٖٝسضٚدني 
 ؽتًـ َٔ محض أ٢َٓٝ آلخط .  Rايهٌٝ 

 
 
 

 ايجاْى ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ايًٝبٝدات (ٚ
 

ايرتنٝب ايهُٝٝائى ألدطاّ ايهائٓات اذتٝة 

اض)  (   ايٜٓٛٚة ايربٚتٝٓات ٚاألمح
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 األمحاض األمييية وبياء الربوتني : 

 بطٚابط ببتٝس١ٜ تهٕٛ ايربٚتٝٓات َٔ ٚسسات َتهطض٠ َٔ األمحاض األ١َٝٓٝ ايت٢ تطتبط َع بعهٗا ت
ؿُمض   فُٛعم١ أَمني  ألسس األمحاض األ١َٝٓٝ َمع   فُٛع١ ايهطبٛنػٌٖٝصٙ ايطٚابط تٛدس بني 

 ْتٝذ١ ٖصا اإلؼاز . ٚىطز املا٤أ٢َٓٝ آخط , 
  ثٓا٢٥ ايببتٝسٜػ٢ُ ْاتر أؼاز محهني أَٝٓٝني بأغِ املطنب  

 
 
 
 
 
 
 
 

.  عسٜس ايببتٝمس تعطف بإغِ  وسلشلة الربوتني املتلوىة مً عديد مً األمحاض األمييية
ٚالٜؿرتط عٓس تهٜٛٔ ايربٚتني إٔ ٜتِ األؼاز بني أمحاض أ١َٝٓٝ َتؿاب١ٗ , مما ٜعط٢ أستُماالت  

ألمحماض األَٝٓٝم١ ؾم٢    ٚاغع١ دسًا َٚتٓٛع١ يتهٕٛ ايربٚتٝٓات تعتُس ع٢ً أْٛاع ٚتطتٝمب ٚعمسز ا  
 ايػًػ١ً . 

ْٛعمممًا َمممٔ األمحممماض  20 ٜككدخٌ فككى بٓككاء ايربٚتٝٓكككات    
اؾًٝػممني َٚممٔ أَجًمم١ األمحمماض األَٝٓٝمم١   األَٝٓٝمم١ 

 ٚاآلالْني ٚايؿايني 
ْأخص  ولتوضيح فلزة تيوع تلويً سالسل الربوتني
, Glyع٢ً غبٌٝ املجماٍ األمحماض األَٝٓٝم١ : دًٝػمني     

ٓٓعمط بعمض إستُماالت    , ٚيVal, ؾمايني    Alaاآلْمني 
 أؼازٖا . 

 تكٓـ ايربٚتٝٓات تبعًا يًُٛاز ايت٢ تسخٌ ؾ٢ بٓا٥ٗا إىل : :  تصييف الربوتييات

 :  الربوتييات املزتبطة بشيطة :الربوتييات ال
ٔ َ  ٕ هٛ األمحاض األ١َٝٓٝ ؾكط  تت

ٔ ايٛسسات األغاغ١ٝ يبٓا٤ ايربٚتني ,   ; أ٣ َ
ٌ  أٚضاماملٛدمٛز ؾم٢    األيبَٝٛني َج

 بالظَما ايٓباتات , ٚنصيو ؾ٢  صٚضٚب
 ايسّ ؾ٢ اإلْػإ .

ٔ َ هٕٛ  أمحاض أ١َٝٓٝ تطتبط بعٓاقط أخط٣ َٚٓٗا ايربٚتٝٓات  تت
 اي١ٜٚٛٓ املطتبط١ باألمحاض اي١ٜٚٛٓ , ٚايربٚتٝٓات ايؿػؿٛض١ٜ 

ٌ  ,  ايؿػؿٛض, ٚوت٣ٛ ع٢ً (بطٚتني ايًي  ) ايهاظٜٔ -1: َج
 , ايٝٛز( وت٣ٛ ع٢ً بطٚتني ايػس٠ ايسضق١ٝ) ايجريٚنػني -2
 . اؿسٜسايسّ ؾٗٛ بطٚتني وت٣ٛ ع٢ً عٓكط  ُٖٝٛدًٛبني -3 
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 َعًَٛة إثسائٝة : 

ٜرتتب ع٢ً ْكل ْػب١ األيبَٝٛني ؾ٢ اؾػِ سسٚخ خًٌ ؾ٢ ايهمػط األومٛظ٣ يًدًٝم١ ٚأستؿماظ     
شيو ألٕ اؾػِ به١ُٝ نبري٠ َٔ ايػٛا٥ٌ مما ٜؤز٣ إىل سسٚخ تٛضّ ٚخاق١ ؾ٢ ايكسَني ٚايٛد٘ , ٚ

األيبَٝٛني ميٓع تػمطب ايػمٛا٥ٌ َمٔ األٚعٝم١ ايسَٜٛم١ إىل األْػمذ١ ٕ ؾٝشماؾغ عًم٢ ايهمػط          
 األوٛظ٣ زاخٌ اـ١ًٝ . 

 مشتويات تزكيب الربوتني : 

 ايرتنٝب ايسباعى ايرتنٝب ايجكثى  ايرتنٝب ايجاْٛى  ايرتنٝب األٚىل

ايتتممممابع ٜكمممـ   -1
احملمممسز يألمحممماض   

ؾم٢ غًػمم١ً   االَٝٓٝم١ 
ايببتٝممممس  عسٜممممس 

 يربٚتني َعني  
وسز ٖصا املػت٣ٛ  -2

ْٛع ٚعمسز األمحماض   
, ٚنمممصيو  األَٝٓٝمم١ 

ٌ ٖصٙ األمحاض  تػًػ
ؾممم٢ تطنٝمممب ٖمممصا  

 ايربٚتني

ٜكممممـ ططٜكمممم١ -1
ايتؿام غًػ١ً عسٜمس  

بؿعٌ ; ٚشيو ايببتٝس 
ايمممممممممممممممطٚابط 

بممني اهلٝسضٚدٝٓٝمم١ 
فُمممممممممممممٛعت٢  
ايهطبٛنػممممممممممٌٝ  

COOH  ٚاألَممممني
NH2   ؾمم٢ اؿُمماض

 ٔ  األ١َٝٓٝ ايكطٜب١ َم
 بعهٗا بعهًا .

ٜكمممـ ايؿمممهٌ ثالثممم٢ 
األبعممممماز ) اجملػمممممِ(  
يًممربٚتني , ايممص٣ ٜٓممتر  
عممممٔ ايممممطٚابط بممممني  

 Rاجملُٛعممات اؾاْبٝمم١  
ايتم٢   يألمحاض األَٝٓٝم١ 

تؤز٣ إىل أْجٓما٤ غالغمٌ   
عسٜس ايببتٝمس املدتًؿم١   
ؾممم٢ عمممس٠ َػمممتٜٛات   
ؾطاغٝممم١ تعطممم٢ يهمممٌ  

 بطٚتني ؾهً٘ املُٝع .

ٜكممـ ايربٚتٝٓممات  
ني املته١ْٛ َٔ غًػمًت 

أٚ أنجممط َممٔ عسٜممس  
, ٜٚٓتر عمٔ   ايببتٝس

تطابط غالغٌ عسٜس 
ايببتٝممس َممع بعهممٗا 

 بعهًا . 

 

 

 

 

 

 

 

 األمحاض اليووية : 

 دع٦ٜات بٝٛيٛد١ٝ نبري٠ ; ؼت٣ٛ ع٢ً اهلٝسضٚدني ٚاألنػذني ٚايٓٝرتٚدني ٚايهطبٕٛ ٚايؿٛغؿٛض .
   RNAاؿُض اي٣ٚٛٓ ايطٜبٛظ٣  -1:  َٚٓٗا ْٛعإ

 غهط ز٣ أٚنػ٢ ضٜبٛظ.   DNAاؿُض اي٣ٚٛٓ ايطٜبٛظ٣ َٓكٛم األنػذني -2                          
 تػ٢ُ ايٓٝٛنًٝٛتٝسات , تتهٕٛ األمحاض ايٜٓٛٚة َٔ ٚسدات أضاضٝة

 تطتبط َعًا بٛاغط١ ضٚابط تػا١ُٖٝ يتؿهٌ عسٜس ايٓٝٛ نًٝٛتٝس أٚ اؿُض اي٣ٚٛٓ . 
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 ًشُض اي١ْ٣ٚٛٓ يٛايٛسسات األغاغ١ٝ املهالييوكليوتيدات : 

 َٔ ثالخ ٚسسات ٜٛنشٗا .  ٜتهٕٛٚنٌ َٓٗا  
 : ٖٓاى ْٛعإ أغاغٝإ َٔ ايػهط  دصىء ضهس مخاضى -1

 ايص٣ ٜسخٌ ؾ٢ تطنٝب األمحاض اي١ٜٚٛٓ . 
 .   DNAايص٣ ٜسخٌ ؾ٢ تطنٝب  غهط ز٣ أٚنػ٢ ضٜبٛظ : ايٓٛع األٍٚ

 .  RNAٜٚسخٌ ؾ٢ تطنٝب  غهط ايطٜبٛظ:  ايٓٛع ايجاْى
 ( ؾع٤٣ ايػهط بطابط١ تػا١ُٖٝ .  5تتكٌ بصض٠ ايهطبٕٛ ضقِ )  : فٛضفاتزتُٛعة -2
 ,  T, ٚايجاميني  U, ٚايٝٛضاغٌٝ  C, ٚايػٝتٛظٜٔ  G, ٚاؾٛاْني  Aاألزٜٓني :  قاعدة ْتريٚدٝٓٝة-3

( ؾمع٤٣ ايػمهط بطابطم١ تػما١ُٖٝ ,      1ٚتتكٌ نٌ قاعمس٠ ْٝرتٚدٝٓٝم١ بمصض٠ ايهطبمٕٛ ضقمِ )      
 ٣ بأختالف ْٛع ايػهط اـُاغ٢ , ٚايكٛاعس ايٓٝرتٚد١ٝٓٝ امله١ْٛ ي٘ .ٚىتًـ اؿُض ايٓٛٚ

ُض ايٓٛٚى ُض ايٓٛٚى  DNAاذت   RNAاذت

  ضٜبٛظ          ضهس َٓكٛم األنػذني       ز٣ أٚنػ٢ ضٜبٛظ    ضهس

 (  5: تتكٌ بصض٠ ايهطبٕٛ ضقِ )  زتُٛعة فٛضفات (  5: تتكٌ بصض٠ ايهطبٕٛ ضقِ )  زتُٛعة فٛضفات

 ,  G, ٚاؾٛاْني  Aاألزٜٓني  اعدة ْتريٚدٝٓٝةق
                        ٔ   Tٚايجاميني , ,  Cٚايػٝتٛظٜ

 ,  G, ٚاؾٛاْني  Aاألزٜٓني  قاعدة ْتريٚدٝٓٝة
                      ٔ ٌ ,  Cٚايػٝتٛظٜ  ,  Uٚايٝٛضاغٝ

 أٍنية األمحاض اليووية : 

َػؤٍٚ عمٔ ْكمٌ ايكمؿات    , ٖٚٛ  هطَٚٛغَٛاتايٜسخٌ ؾ٢ تطنٝب  DNAاذتُكض ايٓكٛٚى    -1
ٔ دٌٝ إىل آخط املعًَٛات ايٛضاث١ٝ املػؤٚي١ عٔ إظٗاض ايكؿات  DNA, سٝح وٌُ اٍ  ايٛضاث١ٝ َ

 املُٝع٠ يًها٥ٔ اؿ٢ ٚنصيو تٓعِٝ مجٝع األْؿط١ اؿ١ٜٛٝ يًدالٜا .
الظّ , ثممِ ٜٓتكممٌ إىل ايػممٝتٛب  DNAؾٝٓػممذ َممٔ اؿُممض ايٓمم٣ٚٛ   RNAاذتُكض ايٓكٛٚى     -2

٘ اـ١ًٝ ؾ٢  ٔ إظٗاض ايكؿات ايٛضاث١ٝيتػتدسَ , ٚتًو املػؤٚي١ عٔ  بٓا٤ ايربٚتٝٓات املػؤٚي١ ع
 تٓعِٝ األْؿط١ اؿ١ٜٛٝ . 

 َعًَٛة إثسائٝة : 

 ايهُبٝٛتس اذتٝٛى 

تٛقٌ ايعًُا٤ ؾ٢ فاٍ ايٓاْٛ تهٓٛيمٛد٢ إىل أْم٘   
ميهٔ أغتدساّ اؿُض اي٣ٚٛٓ ايطٜبمٛظ٣ َٓكمٛم   

عُممٌ ضقمما٥ل نُبٝممٛتط  ؾمم٢  DNAاألنػممذني 
سٜٝٛم١ ٚأغممتدساّ ٖممصٙ ايطقمما٥ل يكممٓع أدٗممع٠  
نُبٝٛتط أغطع نجريًا َمٔ األدٗمع٠ اؿايٝم١ ايتم٢     
تعتُس ع٢ً ضقما٥ل ايػمًٝٝهٕٛ . نُما إٔ قمسضتٗا     
ايتدع١ٜٝٓ غتهٕٛ أنرب َالٜني املطات َٔ األدٗمع٠  

 اؿاي١ٝ . 
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 ايباب األٍٚ 
 

 (ايكًب ٚايػا٥ٌ , ٚايػاظ )ًؿ١ : ٜٓتؿط املا٤ ع٢ً نٛنب األضض عاالت٘ املدت .1
 % َٔ غطح ايهط٠ األضن١ٝ ,  70ٜػط٢ املا٤ سٛاىل  .2
 % , 90% إىل  65ترتاٚح ْػب١ ٚدٛزٙ ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َا بني  .3
 ٜؿهٌ سٛاىل ثًج٢ دػِ اإلْػإ  .4

 ٜعترب املا٤ أغاؽ اؿٝا٠ ع٢ً نٛنب األضض . .5
  أٍنية املاء :

 عًُٝات اؿ١ٜٛٝ ايت٢ تتِ زاخٌ ايها٥ٔ اؿ٢ .ٜؤز٣ املا٤ زٚضًا سًٜٝٛا ؾ٢ مجٝع اي 

 الرتكيب اجلزيئى للناء : 

عمٔ ططٜمل ضابطمتني     Hبمصضت٢ ٖٝمسضدني    Oَٔ أضتبماط شض٠ انػمذني    H2Oٜتهٕٛ دع٤٣ املا٤ 
 تػاُٖٝتني أسازٜتني ٖصٙ ايطٚابط ق١ٜٛ َٚٔ ايكعب نػطٖا . 

 (  قطب)  ؾ٢ دع٤٣ املا٤ تٛدس ظ١ٗ َٔ اؾع٤٣ شضات اهلٝسضٚدنيإٔ  الحظ
 ؾ٢ ايكطب اآلخط ,  ٚشض٠ األنػذني                   

 علل يشنى جزئ املاء باجلزئ القطبى؟

شضات ٔقطب  يٕجب     شض٠ األنػمذني  قطب  اببن     الٌ جزٖء انًبء نّ قطببٌ يخخهفبٌ
 اهلٝسضٚدني

  )قطب غايب(يألنػذني ؾش١ٓ نٗطب١ٝ دع١ٝ٥ غايب١ 
 قطب َٛدب(يًٗٝسضٚدني ؾش١ٓ نٗطب١ٝ دع١ٝ٥ َٛدب١ ;)

ٍ ػاشب نٗطب٢ نعٝـ ْػبًٝاٜٚتذاشب نٌ دع٤٣ َا٤ َع اؾع٦ٜات اجملاٚض٠ ي٘ , َٔ  , ْاتر  خال
 ;  أختالف ايؿشٓات ايهٗطب١ٝعٔ 

تتذاشب نٌ شض٠ ٖٝسضٚدني ) َٛدب١ ( ؾ٢ دع٤٣ املا٤  الزوابط اهليدروجييية كيف تتلوٌ
 ايتذاشب ايهٗطب٢ ,  , َع شض٠ أنػذني ) غايب١ ( ؾ٢ اؾع٤٣ اجملاٚض , بٓٛع َٔ

 متٓح نٌ َٔ قطب١ٝ املا٤ ٚايطابط١ اهلٝسضٚد١ٝٓٝ  املا٤ خٛاقًا ؾطٜس٠ .   
 
 
 
 
 
 

 

 ايجايح ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

كككاء ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك  املك
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 خواص املاء :
 , ٚؾُٝا ٢ًٜ أِٖ ٖصٙ اـٛام :إٕ ايرتنٝب اؾع٢٦ٜ يًُا٤ ٜهػب٘ خٛاقًا ؾطٜس٠ تعتُس عًٝٗا ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

1- : ة  رٜب َ ة  د َا ء  ملا  ا

ً أفطل علل   ؟، ، ويطلق عليه املذيب العاو ؟املذيبات على اإلطالق يعترب املاء م

 سب  انطبيعت انقطبيت نجزيئبث انًبء . ب

ٕ نًٛضٜس ايكٛزّٜٛ مجال Naَٔ أؼاز   NaCl: ٜتهٛ
+   ,

CI
 ٚعٓس إناؾت٘ إىل املا٤ , -

 هصب ٖٝسضٚدني املا٤ ) َٛدب ايؿش١ٓ ( أٜٕٛ ايهًٛض غايب ايؿش١ٓ ,  -1
 غايب ايؿش١ٓ ( أٜٕٛ ايكٛزّٜٛ َٛدب ايؿش١ٓ) هصب أنػذني املا٤-2
ٕ ق٣ٛ دصب قطب٢ املا٤ أق٣ٛ َٔ ق٣ٛ ايتذاشب بني أ٢ْٜٛ ايكٛزّٜٛ ٚايهًٛض .   ; ٚشيو أل
ٖٚصا ٜع٢ٓ أْ٘ َٔ املُهٔ إشاب١ ايهجري َٔ االَالح ٚاملٛاز ؾ٢ املا٤ . ٚيه٢ تصٚب أ٣ َاز٠ ؾ٢ املا٤  

 َاز٠ قطب١ٝ هب إٔ ؼت٣ٛ ع٢ً أْٜٛات سط٠ ; ا٣ إٔ تهٕٛ 

 ؟لللائيات احلية  اٍنية املاء كنادة مذيبة ما ٍى 

َجٌ اؾًٛنٛظ , ٚاألمحاض األ١َٝٓٝ ,  مجٝع املٛاز ايهطٚض١ٜ يكٝاّ اـالٜا بٛظا٥ؿٗاْكٌ  -1
 ٚايؿٝتاَٝٓات , ٚغاظات ايتٓؿؼ ٚغريٖا ؾ٢ اؾػِ ؾ٢ قٛض٠ شا٥ب١ ؾ٢ املا٤ , 

 نتؿاعالت األٜض .  ا اؿ١ٝايتؿاعالت ايت٢ تتِ زاخٌ اـالٜامتاّ  -2
2-  : ة  شٝا ة يً ٚزٜ ت ايضس ؾصٜئا َٔ ا ة  ف كًت ٛاع  ني أْ كدزة عًى تأٜ ٘ اي ملاء ي  ا

ايطبٝع١ ايكطبٝم١ .   بػببقسض٠ املا٤ ع٢ً تؿهٝو اؾع٦ٜات إىل أْٜٛات َٛدب١ ٚأخط٣ غايب١ ,  ا٣ 
 ملدتًؿ١ .ؾع٦ٜات املا٤ , ٖٚٛ ؾطط نطٚض٣ ؿسٚخ ايتؿاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ بني املٛاز ا

ايت٢ ٜؿطظٖا ايبٓهطٜاؽ تتأٜٔ ؾ٢ ٚدٛز املا٤ إىل أٜٕٛ قٛزّٜٛ  فنجالً بيلزبوىات الصوديوو
Na

HCO3  أٜٕٛ بٝهطبْٛاتٚ +
 مما هعٌ ايٛغط قًًٜٛا َٓاغباً يعٌُ اإلْعميات . -

3-  : ة  ء عايٝ ُا ة يً ٛعٝ ة ايٓ ؿساز  ا

  نًٝٛ دطاّ َٔ املاز٠ زضد١ ٚاسس٠ غًٝٝع١ٜ . ٢ٖ ن١ُٝ ايطاق١ ايالظ١َ يطؾع زضد١ سطاض٠ حلزارة اليوعيةا
 علل املاء ميتلم أعلى حزارة ىوعية بني مجيع العياصز واملزكبات املوجودة على األرض ؟

 بسب  ٔجٕد انشٔابط انٓيذسٔجيُيت بيٍ جزيئبحّ.
 ؟لزفع درجة حزارة املاء حنتاج طاقة كبرية ، والعلص صخيح علل 

إر يفقذ انًبء طبقت كبيشة عُذيب حُخفض دسجت عيت الٌ انًبء يًخهك أعهٗ حشاسة َٕ
 . حشاسحّ

فاع  ء ازت ُا ة يً ٛعٝ ة ايٓ ؿساز ة ا ةهلا اُٖٝ ري ة نب ؿٝ ت ا هائٓا   ؟يً
 يًكٝاّ بايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ املدتًؿ١ ;  ثابت١ايها٥ٓات اؿ١ٝ  اؿؿاظ ع٢ً زضد١ سطاض٠ -1 

 , ت٣ٛ املا٢٥ ايهبري احملالٕ  ثابت١اـالٜا ٚاألْػذ١  اؿؿاظ ع٢ً زضد١ سطاض٠ -2
 . يًُا٤ ع٢ً ؾهٌ عطم أٚ ْتحبػبب ؾكسٖا  ايها٥ٓات اؿ١ٝ خؿض زضد١ سطاض٠  -3
 ع٢ً غطح األضض ;  يًشٝا٠يًها٥ٓات اؿ١ٝ زضدات اؿطاض٠ املٓاغب١ تٛؾري  -4

 علل؟
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ؾًٛال ٚدٛز املا٤ ٚدٛز املا٤ بٗصٙ ايهُٝات ايهبري٠ ع٢ً غطح األضض هلبطت زضد١ سطاض٠ غطح 

بػبب إنؿاض اؿطاض٠ ايٓٛع١ٝ يًُٛاز امله١ْٛ يًكؿط٠ األضن١ٝ , ىل زضدات َٓدؿه١ دسًا األضض إ
تكّٛ بأَتكام نُٝات نبري٠ َٔ ايطاق١  % َٔ َػاس١ األضض 70ؾُٝاٙ احملٝطات ايت٢ تػط٢ سٛاىل 

ٔ ثِ تكّٛ أثٓا٤ ايًٌٝ بإؾعاع ٖصٙ اؿطاض٠ إىل ايػالف اؾ٣ٛ يألضض ;  ايؿُػ١ٝ خالٍ ايٓٗاض , َٚ
 يه٢ واؾغ ع٢ً زضد١ سطاض٠ غطح األضض نُٔ اؿسٚز املٓاغب١ ؿٝا٠ ايها٥ٓات اؿ١ٝ . 

 : شس  ِ ايب ة ْطٝ ٖس ظاٖط٠ طبٝع١ٝ ؼسخ ؾ٢ املٓاطل ايكطٜب١ َٔ ايؿٛاط٤٢ ٚايػبب إٔ أؾع١ ايؿُؼ عٓسَا ظا
ٕ اؿ طاض٠ ايٓٛع١ٝ يًٝابػ١ ؾإٕ تػكط ع٢ً نٌ َٔ املا٤ ٚايٝابػ١ ؾإْٗا تػبب أضتؿاع زضد١ سطاض٠ نٌ َُٓٗا ْٚعطًا أل

ٌ نػط٘  ٔ أغطع َٔ املا٤ ٖٚصا ٜؤز٣ إىل تػدني اهلٛا٤ املالَؼ يألضض ؾٝك ٔ ببط٤ , أَا ايٝابػ١ ؾإْٗا تػد املا٤ ٜػد
ٌ قً٘  ٙ ايٝابػ١ يٝش  ٚتكٌ نصيو نجاؾت٘ ؾريتؿع إىل أع٢ً , ٚعٓسٖا ٜتشطى اهلٛا٤ ايباضز املٛدٛز ؾٛم ايبشط بأػا

س اي -4 ٛت ة ايت د : شٜا ء  ُا ة يً د ٚ فاض ايًص خن ٚإ شى   طط

متاغو اؾع٥ٝات املٛدمٛز٠ ؾم٢ غمطح ايػما٥ٌ ; يؿمػٌ أقمٌ َػماس١ ممهٓم١ ,          ايطكطشى  ايتكٛتس 
 ؾ٢ٗ َكا١َٚ ايػا٥ٌ يًتسؾل . ايًصٚدة

 ،؟يصٚدت٘ اخنفاض عًٌ ازتفاع ايتٛتس ايططشى يًُاء ٚ

 ألغتُطاض اؿٝا٠ . ُٖٚا َٓاغبإبسب  انشٔابط انٓيذسٔجيُيت بيٍ جزيئبث انًبء ٔقطبيخّ ، 
 خاصٝتى ايتٛتس ايططشى ٚايًصٚدة يًُاءاُٖٝة 

 ايٓبات عٔ ططٜل ايجػٛض .  إبطا٤ ؾكسإ املا٤ َٔ أٚضامتػاِٖ ؾ٢  ٚ متاغو َٛاز اـ١ًٝع٢ً تعٌُ  -1
 هًا يتكـ عًٝ٘ .غطشًا َتُاغ يًشؿطاتٜٛؾط  ايتٛتط ايػطش٢ يًُا٤-2

ة  -5 د دز ت  ؼ ء  ملا ة ا ف نجا ة  د  :  ع° 4شٜا
خنفاض دزدة اؿسازةٜت هُؼ بإ ٜٓ ٚ ؿسازة ،  فاع دزدة ا ملاء بإزت نٌ ايػٛا٥ٌ ٚايػاظات  َجٌ ُدد ا

 ٚاألدػاّ ايكًب١ , 
 عٝؼ ايهائٓات اذتٝة فى َٝاٙ ايبشاز ٚاحملٝطات زغِ جتُدٖا؟عًٌ ت

س ؛ حيث يخًذد انًبء بذاًل يٍ أٌ يُكًش ، °  4انًبء يسهك اهٕكًب شبرًا ححج دسجت  الٌ
كثبفخّ حُخفض ، ٔبزنك يخف فيشحفب  إنبٗ العهبٗ ، ٔعُبذيب يخجًبذ فبٗ دسجبت        ْٔزا يجعم 

 4انصفش انًئٕٖ يكٌٕ حجًذِ فقط عهٗ انسطح بيًُب فبٗ الابفم يكبٌٕ انًببء اببنًد عُبذ       
 دسجبث ايهيزيت .

ٖٚصٙ اـاق١ٝ بايػ١ األ١ُٖٝ يًها٥ٓات اؿ١ٝ ; ؾًٛ نإ ساٍ املا٤ نشاٍ بكٝم١ ايػمٛا٥ٌ يتشٛيمت مجٝمع     
ات ٚعاض األضض إىل دًٝس , ٚيهٔ بػبب ٖصٙ اـاق١ٝ ؾإٕ َا٤ ايػطح ٜتذُس ممما ٜؿمهٌ طبكم١    قٝط

 عاظي١ ؼٍٛ زٕٚ ػُس بك١ٝ َا٤ ايبشط , 
 ؟عًٌ ٜتذُد املاء عًى ايططح 

 انشٔابط انٓيذسٔجيُيت بيٍ جزيئبث انًبء .   بسب 
 
 

ذائ -6 د  ٛا َ ساية ٚدٛد  ملئٛى فى  فس ا ٔ ايؿ ملاء ع د ا ُػ دزدة   ٌ ك : ت  ٘ فٝ ة   ب



 

12 

12  

01005136959 01222978682 
ٖٚصٙ خاق١ٝ بايػ١ األ١ُٖٝ ؿٝا٠ ايها٥ٓات اؿٝم١ إْٗما تتعمطض ؾم٢ املٓماطل ايبماضز٠ إىل زضدمات        

 سٝإ .سطاض٠ تكٌ عٔ ايكؿط ؾ٢ نجري َٔ األ
 ؟ ايصفس اقٌ َٔايهائٓات اذتٝة مبذسد تعسضٗا يدزدات سسازة  عًٌ ال متٛت

  انزانبت فيّ ، انًبء فٗ أجسبو ْزِ انكبنُبث اليخجًذ بسب  انًٕاد الٌ 
7-  : ٝإ  ػً دزدة اي  ٔ هجري َ ٌ ب ت سسازة أق د دزدا ملاء عٓ غاز ا ملاء إىل  ٍ ا ؼٛ ْٝة   إَها

 .؟ تطكط اَطازًا تٛفس املاء ايرى ًٜصّ ذتٝاة ايهائٓات اذتٝةعًٌ 
 الٌ انًبء يخحٕل إنٗ بخبس ٔبكًيبث كبيشة عُذ دسجبث حشاسة حقم عٍ دسجت غهيبَّ ،   
ٔ ٕ ٌ عهببٗ اببطٕم انًحيطبببث ححًهببّ حيبببساث انحًببم إنببٗ طبقبببث انجببٕ     بخبببس انًبببء انًخكبب

 ٔحسقط يكَٕت ايطبس انببدسة ، فخحٕنّ إنٗ غيٕو ححشكٓب انشيبم 

8-  : ة  عسٜ ب ايػ فى األْابٝ ء  ملا فاع ا  أزت

 ؟. ٚصٍٛ املاء َٔ درٚز األغذاز إىل َععِ أدصائٗا زغِ أزتفاعٗا عٔ ضطح األزضعًٌ 

فٗ الَببيب  انعبعشيت ببذٌٔ انحبجبت نقبٕة حلبخّ إنبٗ أعهبٗ          نهًبء قذسة عهٗ السحفبعالٌ 
 , سغى ٔجٕد انجبربيت السضيت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 عايساب ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

ايتفاعكت ايهُٝٝائٝة فى أدطاّ ايهائٓات 

 اذتٝة
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ؼسخ ؾ٢ مجٝع أدػاّ ايها٥ٓات اؿ١ٝ تؿاعالت بٝٛنُٝٝا٥ٝم١ نمطٚض١ٜ يًُٓمٛ ٚإقمالح األْػمذ١      

عالت َػمتُط٠  ايتايؿ١ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايطاق١ , ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايتؿاعالت بعًُٝات األٜض ٖمصٙ ايتؿما  
 ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ مجٝعٗا ; ٜٚؤز٣ تٛقؿٗا إىل َٛت ايها٥ٔ اؿ٢ . 

 األٜض ) ايتُجٌٝ ايػرائى ( 

 ع١ًُٝ ٖسّ . ٚع١ًُٝ بٓا٤ ,  ٚتؿٌُفُٛع١ َٔ ايعًُٝات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ؼسخ زاخٌ اـ١ًٝ  

 ثاىيًا : البياء أواًل : اهلدو 

ؼطممِٝ بعممض اؾع٦ٜممات ألغممتدالم  
 ُٝٝا١ٝ٥ املدتع١ْ ؾٝٗاايطاق١ ايه

عًُٝمم١ ؼطٜممط ايطاقمم١ املدتعْمم١ ؾمم٢  
ايمممطٚابط ايهُٝٝا٥ٝممم١ املٛدمممٛز٠ ؾممم٢ 

 اؾع٦ٜات َجٌ اؾًٛنٛظ .

 ٜتِ بٓا٤ دع٦ٜات نبري٠ َٚعكس٠ َٔ دع٦ٜات بػٝط١
ٜتِ ؾٝٗا أغتدساّ اؾع٦ٜات ايبػٝط١ يبٓما٤ َمٛاز أنجمط     

 تعكٝسًا َٔ خالٍ غًػ١ً َٔ ايتؿاعالت , ٖٚصٙ ايتؿماعالت 
 تػتًٗو طاق١ َجٌ بٓا٤ ايربٚتٝٓات َٔ األمحاض األ١َٝٓٝ 

 

 

 

 

 

 اإلىزميات
ؼتاز ايتؿاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ إىل طاق١ تٓؿمٝط عايٝم١ يهم٢ تمتِ , ٚيًشمس َمٔ أغمتٗالى اـًٝم١         
يًطاق١ أثٓا٤ ايتؿاعالت ايت٢ تتِ زاخًمٗا همب إٔ ٜهمٕٛ ٖٓماى قؿمع يهمُإ سمسٚخ ايتؿاعمٌ         

 ٍ تكًٌٝ طاق١ ايتٓؿٝط , ٖصا احملؿع ٖٛ اإلْعميات . ايهُٝٝا٢٥ بػطع١ َٔ خال
٢ٖ اؿس االز٢ْ َٔ ايطاق١ ايالظَم١ يبمس٤    طاقة التيشيط

 ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٢٥
ٌ َػاعس٠ س١ٜٛٝ اإلىزميات   عٛاَ

ٔ دع٦ٜات بطٚت١ٝٓٝ  تتهٕٛ تعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ غطع١ ايتؿاعالت َ
 ؾ٢ اـ١ًٝ .  ايهُٝٝا١ٝ٥

ٕ اإلْعِٜ ٔ أؼاز عسز  ٜتهٛ نبري َٔ األمحاض األ١َٝٓٝ تهٕٛ َ
ؾُٝا بٝٓٗا غًػ١ً أٚ أنرت َٔ عسٜس ايببتٝس , تؿهٌ ايرتنٝب 

 ايؿطاغ٢ احملسز يإلْعِٜ .
  خواص اإلىزميات : 

ؾم٢   تؿاضى ؾ٢ ايتؿاعٌ زٕٚ إٔ تتأثط ; أ٣ أْٗما تعُمٌ عًم٢ ظٜماز٠ غمطع١ ايتؿماعالت ايهُٝٝا٥ٝم١        -1
 ات َع ايعٛاٌَ املػاعس٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ األخط٣تتؿاب٘ اإلْعمي اـ١ًٝ زٕٚ إٔ ٜتِ أغتٗالنٗا.

 

 

أغتٗالى أسس ايتؿاعالت ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 
ِ ٚؾ٢ غٝاب٘  يًطاق١ , ؾ٢ ٚدٛز اإلْعٜ
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 . ٚزضد١ اؿطاض٠( pH) برتنٝع أٜٕٛ اهلٝسضٚدنياإلْعميات ؾ٢ عًُٗا  تتأثط -2

; ؾهٌ إْعِٜ ىتل مباز٠ َتؿاع١ً ٚاسس٠ ٜطًل عًٝٗا املاز٠ اهلمسف .    ايتدكلباإلْعميات  تتُٝع -3
 ت .نُا اْٗا ؽتل بٓٛع ٚاسس َٔ ايتؿاعٌ أٚ عسز قًٌٝ َٔ ايتؿاعال

 ايالظ١َ يبس٤ ايتؿاعٌ .  ؽؿض اإلْعميات َٔ طاق١ ايتٓؿٝط -4

 الرتكيب اللينائى لألىزميات : 

 إٕ ايتكسّ ؾ٢ زضاغ١ اإلْعميات َهٔ ايباسجني َٔ تكػِٝ اإلْعميات َٔ سٝح تطنٝبٗا إىل قػُني : 

 اإلىزميات املزكبة :  : األىزميات البشيطة 

ٖمم٢ اإلْعميممات ايتمم٢ تتهممٕٛ َممٔ   
ٓات ايبػمٝط١ ٚتؿمٌُ عمسز    ايربٚتٝ

َمٔ اإلْعميمات احملًًمم١ َجمٌ إْممعِٜ    
 األًَٝٝع . 

 

٢ٖ اإلْعميات ايت٢ تتهٕٛ َٔ ؾكني أسسُٖا بطٚت٢ٓٝ ٚاآلخمط  
غري بطٚت٢ٓٝ , ٜٚتهمٕٛ اؾمع٤ غمري ايربٚتٝٓم٢ أَما َمٔ شض٠       
َعسْٝمم١ ) سسٜممس , َاغٓػممّٝٛ , ممماؽ ( أٚ دممع٤٣ عهمم٣ٛ  

 ٚ تٝٓم٢ ؾم٢ اإلْمعِٜ    ٜٚػ٢ُ َطاؾل اإلْعِٜ , ٚايؿل غمري ايرب
 ٜعترب دع٤ًا َٔ املطنع ايؿعاٍ ؾع٤٣ اإلْعِٜ َجٌ ايهتايٝع .

 : املوقع الفعال ) اليشط ( لألىزيه 
 ٜٛدس ؾ٢ نٌ إْعِٜ َطنع ؾعاٍ ٚاسس أٚ أنجط , ٖٚٛ عباض٠ عٔ بٓا٤ ؾطاغ٢ قسز ,

 ٖٚٛ املػؤٍٚ عٔ قٝاّ اإلْعِٜ بعًُ٘ .  
 
 
 
 
 
 

 آلية عنل اإلىزيه : 

 ؿاعٌ إْعمي٢ ؾ٢ أ٣ ت
 َهًْٛا  Sَع املاز٠ ) اهلسف (  Eٜطتبط اإلْعِٜ  -1

  Esَعكسًا ٜػ٢ُ َرتانب اإلْعِٜ ٚاملاز٠ ) اهلسف ( 
 ٜٚتِ ٖصا اإلضتباط ع٢ً املٛقع ايٓؿط أٚ ايؿعاٍ , 

 ثِ ٜتشًٌ املرتانب , ٚتتهٕٛ ْٛاتر ايتؿاعٌ  -2
 ٜٚتشطض اإلْعِٜ .

 
 ت : العوامل التى تؤثز على عنل اإلىزميا

) اهلسف (  ٚتطنٝع املاز٠ تطنٝع اإلْعِٜٖٓاى عس٠ عٛاٌَ تؤثط ع٢ً غطع١ عٌُ اإلْعميات َٓٗا : 
 . ٚٚدٛز املجبطات pH ٚاألؽ اهلٝسضٚد٢ٓٝ,  ٚزضد١ اؿطاض٠, 
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 ٚؾُٝا ٢ًٜ تٛنٝح يتأثري بعض ٖصٙ ايعٛاٌَ ع٢ً غطع١ عٌُ اإلْعميات : 

ت ميا ص ْٚػاط األْ ة  ز ؿسا ت ا دا دز ني  ة ب ق عال  :  اي

 ؿهٌ ايعالق١ بني ْؿاط أثٓني َٔ اإلْعميات ايٜٛنح 
 ٚزضدات اؿطاض٠ , ٚتعطف ع٢ً : 

 زضد١ اؿطاض٠ ايت٢ ٜبسأ عٓسٖا ْؿاط نٌ إْعِٜ .
 زضد١ اؿطاض٠ ايت٢ ٜعٗط عٓسٖا أقك٢ ْؿاط يهٌ إْعِٜ . 

 زضد١ اؿطاض٠ ايت٢ ٜكـ عٓسٖا ْؿاط نٌ إْعِٜ .
 املس٣ اؿطاض٣ يٓؿاط نٌ َُٓٗا . 

تإ ميا ص ة يألْ ٚتٝٓٝ رب ة اي ع  ػعًٗا سػاغ١ يًتػريات اؿطاض١ٜ ; ٕ ايطبٝ
 سٝح ٜتشسز ْؿاطٗا ؾ٢ َس٣ نٝل َٔ زضدات اؿطاض٠ ٚشيو باملكاض١ْ بايتؿاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ايعاز١ٜ ,  

سعة ملال  . بسضد١ اؿطاض٠ املج٢ًيهٌ إْعِٜ زضد١ سطاض٠ ٜهٕٛ عٓسٖا أنجط ْؿاطًا ٚتػ٢ُ ٖصٙ  ا
فعت  ُا أزت ةًن ز ؿسا كٌ ْؿاط اإلْعِٜ تسضهًٝا إىل إٔ تكٌ إىل ٜعٔ ايسضد١ املج٢ً  دزدة ا

 زضد١ سطاض٠ ٜكـ عٓسٖا ْؿاط اإلْعِٜ متاًَا بػبب ايتػري ؾ٢ ايرتنٝب ايطبٝع٢ ي٘ . 
ُا ٚ  ةًن ز ؿسا دزدة ا ت  خنفض عٔ ايسضد١ املج٢ً ؾإٕ ْؿاط اإلْعِٜ ٜكٌ أٜهًا إىل إٔ ٜكٌ  أ

 عٓسٖا أقٌ ْؿاط يألْعِٜ ,إىل زضد١ سطاض٠ زْٝا ٜهٕٛ 
ة  ٜٛ ملئ س ا ف ة ايؿ دزد د  ٜكـ ْؿاط اإلْعِٜ متاًَا , ٚيهٔ ؾ٢ ساي١ ضؾع اؿطاض٠ َط٠   عٓ

 أخط٣ ٜعٛز يألْعِٜ ْؿاط٘ َط٠ أخط٣ . 
 ايطقِ اهلٝسضٚد٢ٓٝاألض اهليدروجييى : 

Hٖٛ ايكٝاؽ ايص٣ وسز تطنٝع أْٜٛات اهلٝسضٚدني 
 ؾ٢ احملًٍٛ , +

 ايػا٥ٌ محهًا أّ قاعس٠ أّ َتعازاًل .ٚوسز َا إشا نإ  
  ٔ َ  ٌ ق دٝٓى األ ٚ ز د ت األع اهلٝ ذا  ٌ ٛائ  أمحانًا ,  7ايط

 ٔ َ دٝٓى األعًى  ٚ ز د ت األع اهلٝ ذا  ٌ ٛائ  قًٜٛات أٚ قٛاعس . 7ايط
ة   د دز َا  ؽ . ° 25يًُا٤ ايٓكم٢ عٓمس زضدم١ سمطاض٠      Hpؾ٢ٗ تعترب َتعازي١ ٢ٖٚ تػا٣ٚ  7أ

 َؤؾط ايطقِ اهلٝسضٚد٢ٓٝ )ؾهٌ (  ٢ٓ أل٣ قًٍٛ بأغتدساّٚميهٔ َعطؾ١ زضد١ األؽ اهلٝسضٚدٝ
 
 
 
 

 : pHقياض األض اهليدروجييى 

أنجط ايٛغا٥ٌ ؾٝٛعًا يكٝاؽ األؽ اهلٝمسضٚد٢ٓٝ ٖم٢ ايهٛاؾمـ ) األزيم١ ( , ٚاؾٗماظ اإليهرتْٚم٢       
 ,  Meter pHيكٝاؽ األؽ اهلٝسضٚد٢ٓٝ 
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ة ( دي ف ) األ ٛاغ ه هرتْٚى  اي ٗاش اإلي ؾ    Meter pHا

ٚضام عباز ايؿُؼ , ٚزيٌٝ املٝجٌٝ ايربتكاىل , ٚزيٌٝ ايؿٍٝٓٛ أ
 ؾٝجايني .

عماز٠ َمما ٜكمماسب ٖممصٙ ايهٛاؾمـ أيممٛإ َعٝاضٜمم١ تػممتدسّ    
يتشسٜس األؽ اهلٝسضٚد٢ٓٝ ٚتعط٢ ايهٛاؾـ قًُٝا تكطٜبٝم١  

 يألؽ اهلٝسضٚد٢ٓٝ

 ٜعط٢ أضقاًَا أنجط زق١

 
 
 
 
 

 

 :  األض اهليدروجييى وىشاط األىزميات
ٌ دٝٓى؟ عً ٚ ز د ري األع اهلٝ ػ س بت ت تتأث ميا ص  اإلْ

 اإلْعميات عباض٠ عٔ َٛاز بطٚت١ٝٓٝ ; ٢ٖٚ ؼت٣ٛ ع٢ً  الٕ
COOHفاَٝع نطبٛنػ١ًٝٝ 

 قاعس١ٜ ;. NH2محه١ٝ ٚفاَٝع أ١َٝٓٝ  -
ة قؿى فعاٝي ٙ بأ د ٓع  ٌ عُ دزٚدٝٓىٜ  ٖٝ  ِ ِ زق ٜص ٌ إْ ه ٌ  ٚي , ٜٚػ٢ُ ايطقِ اهلٝسضٚد٢ٓٝ األَج

د,  شا  ٚ ٘ أ ٌ عٓ ق ذا  ٕ ْؿاط اإلْعِٜ ٜكٌ إىل إٔ ٜتٛقـ .  ٚإ  ؾإ
ِ ايببطني ٜص ٌ ؾ٢ زضد١  فُجاًل إْ   ساَضٝة    pHٜعُ

ِ ايرتبطنيبُٝٓا  ٜص ٌ ؾ٢ زضد١  إْ ة  ,   pHٜعُ ٜد  , قاع
دزدة  فى   ٌ ت تعُ ميا ِ اإلْص  .  pH    4  ,7 َٚعع

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

            ايفصٌ االٍٚ 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 ايٓعسٜة ارتًٜٛة 

 

 ارتًٝة:ايرتنٝب ٚايٛظٝفة ايجاْىايباب 
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ٌ , ٚايتممٓؿؼ , ٚاإلخمممطاز ,  : ايتػصٜمم١ , ٚايٓكمم  ايهائٓككات اذتٝككة  ارتصككائو ٚايصككفات ايتككى تتُٝككص     
 ايها٥ٓات اؿ١ٝاْٛاع                    ٚاؿطن١ , ٚاألسػاؽ , ٚايتهاثط .

 َجٌ : ايبهتريٜا, ٚاألَٝبا , ٚايرباَٝػّٝٛ ,  ٚسٝدة ارتًٝة
 َجٌ : اإلْػإ , ٚاؿٛت , ٚاألؾذاض . عدٜد ارتكٜا

ًٝة ـ  م ظميع وظائف احلياة .احلى ميكهًا القيابالكائو يى أصػر وحدة بهائية :  ا
 )عًٌ؟(ارتكٜا عٔ بعطٗا فى ايػهٌ  اضباب اختكف

 عالق١ بني ؾهٌ اـالٜا ٚايٛظا٥ـ ايت٢ تؤزٜٗا ; يٛدٛز
  )عًٌ؟(رتًٝة ايعصبٝة طًٜٛةا -:1َجاٍ

ٌ َٔ اؿبٌ ايؿٛن٢ املٛدٛز زاخٌ  ست٢  ,  ايكسَنيايؿكط٣ إىل أقابع  ايعُٛزميهٓٗا ْكٌ ايطغا٥
 )عًٌ؟( ٜا ايعطًٝة بأْٗا أضطٛاْٝة ٚطًٜٛة ، ٚتتذُع َع بعطٗا ارتك-:2 َجاٍ

 يتهٕٛ أيٝاؾاً عه١ًٝ , تتُٝع بكسضتٗا ع٢ً األْكباض ٚاألضؽا٤ ست٢ تػتطٝع إٔ تتشطى .
 ايٓعسٜة ارتًٜٛة

 َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ غاُٖٛا ؾ٢ أنتؿاف اـ١ًٝ : 
 دٗٛدة ايعامل

  زٚبست ٖٛى :

   عامل إلًٝع٣
 ّ 1665عاّ 

 طدع ي٘ ايؿهٌ ؾ٢  أنتؿاف اـالٜا , ٜ -1
دس أْٗا ترتنمب َمٔ   ػٝطًا ٚؾشل ب٘ قطع١ َٔ ايؿًني , ٚأخرتع َٝهطٚغهٛبًا ب -2

أغِ ) اـ١ًٝ ( ٖٚمٛ َؿمتل َمٔ ايهًُم١ ايالتٝٓٝم١       عًٝٗاؾذٛات قػري٠ , أطًل 
 ٚايت٢ تع٢ٓ ايؿذ٠ٛ أٚ اؿذط٠ ايكػري٠ .

عامل ٖٛيٓس٣  فإ يٝفٓٗٛى
 1674ّعاّ 

ٝا ت٘ نُٛظؿًا قػريًا باؿه١َٛ . ٚقس نإ أَه٢ س
ٝا٤ بأغتدساّ ايعسغات ًٜا يؿشل األؾ  ٖاٚ

 َط٠ , 200يعسغات ي٘ ايكسض٠ ع٢ً تهبري األؾٝا٤ ست٢ قٓع فٗط بػٝط با -1 
ٙ ايربى , ٚايسّ , ٚغريٖا , -2  ّ ٖصا اجملٗط ؾ٢ ؾشل َٛاز كتًؿ١ َجٌ َٝا أغتدسا

 ٚاـالٜا اؿ١ٝأٍٚ َٔ ؾاٖس عامل ايها٥ٓات اجملٗط١ٜ  -3
 عامل أملا٢ْ غكٜدٕ :

 ّ 1838عاّ  

 إٔ مجٝع ايٓباتات تتهٕٛ َٔ خالٜا .  -1
 ب٢ٓ أغتٓتاد٘ ع٢ً أعاث٘ اـاق١ ٚأعاخ عًُا٤ آخطٜٔ غبكٛٙ .  -2

  عامل أملا٢ْ تٝٛدٚز غٛإ
 ّ 1839عاّ 

 تٛقٌ إىل إٔ أدػاّ نٌ اؿٝٛاْات تتهٕٛ َٔ خالٜا . 

 طبٝب أملا٢ْ فريغٛ
 ّ 1855اّ ع 

 ١  ؾُٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ , ٚايٛظٝؿ ٤ايبٓااـ١ًٝ تعترب ايٛسس٠  -1
 اـالٜا اؾسٜس٠ التٓؿأ إال َٔ خالٜا أخط٣ ناْت َٛدٛز٠ ؾعاًل قبًٗا .  -2

 

 املباز٤٣ ايجالث١ ايتاي١ٝ بٚقس أغؿطت دٗٛز ايعًُا٤ ايػابكني ٚتبًٛضت أؾهاضِٖ  ايٓعسٜة ارتًٜٛة
ٓا .1 هائ مجٝع اي  ٕ هٛ ذُعة . تت َت  ٚ فسدةأ َٓ  ٕ هٛ قد ت ٜا ،  خال  ٔ ؿٝة َ  ت ا

ؿٝة . .2 ت ا ٓا هائ ة ؾُٝع اي ة األضاضٝ ٝف ٛٝظ ت اي ٜا ٖى ايٛسدا ال  ا
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3.  . ٌ قب  ٔ َ ت َٛدٛدة  نْا ٜا  خال  ٔ َ ٜا  ال مجٝع ا  تٓػأ 

 تطٛز املٝهسٚضهٛبات
 ايتكٓٝات املػتدس١َ ؾ٢ اجملٗط)املٝهطٚغهٛب( أنجط    

 .  أ١١ُٖٝ فاٍ ايعًّٛ املطتبط١ بعًِ اـًٝ

 املٝهسٚضهٛب ايطٛئى : 

 ,ّ ,  1950ست٢ عاّ نإ املٝهطٚغهٛب ايه٢٥ٛ األزا٠ ايٛسٝس٠ املتاس١ يًعًُا٤ 
 ع٢ً ن٤ٛ ايؿُؼ أٚ ايه٤ٛ  ايكٓاع٢ ,  فى عًُ٘ املٝهسٚضهٛب ايطٛئى ٜعتُد 

    املٝهسٚضهٛب ايطٛئى    ممٝصات
 ٚاألؾٝا٤ غري  اؿ١ٝ , قسضت٘ ع٢ً تهبري  ايهجري َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايسقٝك١ -1
 ؾشل تطنٝب األؾٝا٤ نبري٠ اؿذِ عرب تكطٝعٗا إىل ؾطا٥ح ضقٝك١ تػُح بٓؿاش ايه٤ٛ ; -2
سػمب  َط٠ نعـ سذُٗا اؿكٝكم٢   1500ؾُٝهٔ يًُذٗط ايه٢٥ٛ تهبري األؾٝا٤ إىل سس ٜكٌ إىل  -3

 ظداد١ٝ , ق٠ٛ تهبري نٌ َٔ ايعسغتني املػتدسَتني ) ايع١ٝٓٝ ٚايؿ١ٝ٦ٝ ( , ٢ٖٚ عسغات 
 ; ؟ َسة 1511الميهٔ ايتهبري أنجس َٔ عًٌ  

 . ظداد١ٝ ٘عسغات الٕألٕ ايكٛض٠ تكبح غري ٚانش١ 
 ٚميهٔ سػاب َكساض ايتهبري ايه٢ً يًُٝهطٚغهٛب ايه٢٥ٛ َٔ خالٍ ايعالق١ ايتاي١ٝ : 

 ق٠ٛ تهبري ايعسغ١ ايؿ١ٝ٦ٝ .  × َكساض ايتهبري = ق٠ٛ تهبري ايعسغ١ ايع١ٝٓٝ 
 طسم ملكسعة ايعٝٓات بصٛزة أٚضحاء ايعًُس أبته

ة   د ٜا ٍ ش خال  ٔ َ( ٔ ف ايتباٜ ختال ة(األ عٝٓ ة يً ف ختً مل ء ا دصا ني األ  َجٌ.  ب
عٓمس   َجمٌ  يكبؼ أٚ تًٜٛٔ أدعا٤ قسز٠ َٔ ايعٝٓم١ يتكمبح انجمط ٚنمٛسًا ,     أغتدساّ األقباؽ  -1

بؾشل خالٜا ايسّ ايبٝها٤  ٛ  األقباؽ ٢ٖ أْٗا تكتٌ ايعٝٓات اؿ١ٝ  ٚعٝ
 .  ػري َػت٣ٛ اإلنا٠٤ت -2

 
 
 
 
 
 
 

 
 ّ 1950َٓص عاّ  املٝهسٚضهٛب اإليهرتْٚى :

 تسنٝبة

 
 

 



 

19 

19  

01005136959 01222978682 
1-  ٔ ة  َ ك فائ ة اي ت ايطسع ذا ت  ْا ٚ هرت ٔ اإلي َ ة  َ  .بسٜاًل عٔ ايه٤ٛ سص

ةٜ -2 ٓاططٝ ػ نٗسَٚ ت  دضا ت ع هرتْٚا ٙ اإلي فى ٖر  ِ ميهٔ تهبري األؾٝا٤ إىل  ٚيصيو,  تشه
 ًَٕٝٛ َط٠. 

ّ عًى-3 دطا ٛزة األ ٌ ؾ كب ة  تطت ؿطاضٝ ة ا ػ ٜٛس باي ة تؿ س ٛ ٚ ي ة أ ٛزٜ فً ة   .غاغ
 فٛائدة

1- ، ٌ قب  ٔ َ ة  ف ٚ عس َ  ٔ ه مل ت ة  ٜٛ خً ب  نٝ ح تسا ٛضٝ  ت

2-ٌ فى األؾ ة  ف ٚ عس َ ت  ناْ ت ايتى  نٝبا رت ٕ اي م بػأ د ٌ أ فاؾٝ ة ت ف  )عًٌ؟(; َعس
ٝكة ايتبكأٜ انجككس          ألٕ   ٝكة ايتهكبري ، ٚعاي ٗكس صكٛزًا عاي ٝكة تع املٝهسٚضكهٛبات اإليهرتْٚ

 ٛئٝة )عًٌ؟(َٔ اجملاٖس ايط
 بؿهٌ قكط ايطٍٛ املٛد٢ يًؿعاع اإليهرت٢ْٚ َكاض١ْ بايؿعاع ايه٢٥ٛ ,  

 املٝهطٚغهٛبات اإليهرت١ْٝٚ:  اْٛاع
 املٝهسٚضهٛب اإليهرتْٚى ايٓافر  املٝهسٚضهٛب اإليهرتْٚى املاضح

 ٜٚػتدسّ ؾ٢ زضاغ١ ايرتانٝب ايساخ١ًٝ يًدالٜا ٜٚػتدسّ ؾ٢ زضاغ١ غطح اـ١ًٝ
 ٛض املٝهطٚغهٛبات تعزاز َعطؾتٓا بعًِ اـ١ًٝ ٚايعًّٛ املتك١ً ب٘  أْ٘ بتط ا٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايفصٌ ايجاْى 

 

 ايرتنٝب ايدقٝل يًدًٝة
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ة٢ٖ  ارتًٝة ف ٛظٝ ٚاي ء  ٓا ة ايب د س  ؾ٢ مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ , ٚتتُٝع  ٚ
 ايكسض٠ ع٢ً ايُٓٛ ٚايتهاثط ٚاألغتذاب١ يًُؤثطات ٚايكٝاّ بايعًُٝات األٜه١ٝ املدتًؿ١ . هلا  ٚ

  ارتًٝة تػب٘ املصٓع
ـ١ًٝ تؿب٘ إىل سس نبري املكٓع , سٝح متتًو اـ١ًٝ فُٛع١ َٔ ايعهمٝات اـًٜٛم١ يهمٌ َٓٗما     ا

 زٚض مبا ميهٔ اـ١ًٝ َٔ ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا اؿ١ٜٛٝ . 
 ( : َطاٖاة أدصاء ارتًٝة بأدصاء إسدى املصاْع :  1ددٍٚ ) 

 ْٛع ايٓػاط ارتًٝة املصٓع 

 ٛاززخٍٛ ٚخطٚز امل غؿا٤ اـ١ًٝ غٛض املكٓع 1

 َطنع ايتشهِ ايٓٛا٠ َهتب املسٜط 2

 تٛيٝس ايطاق١ املٝتٛنْٛسضٜا ايؿطٕ 3

 ْكٌ املٛاز ؾ٢ اـ١ًٝ ايؿبه١ اإلْسٚبالظ١َٝ ايػٝٛض 4

 تكٓٝع ايػصا٤ ايطٜبٛغَٛات أدٗع٠ إعساز ايػصا٤ 5

 ايتدعٜٔ ايؿذٛات املدعٕ 6
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 ػػاء ايبكشَى (: غػاء ارتًٝة ) اي دداز ارتًٝة     
خالٜمما ايٓبممات  وممٝط 

ٚايطشايب ٚايؿططٜات 
  ايبهرتٜا    ٚ

 غؿا٤ ضقٝل ٜػًـ اـ١ًٝ ٜٚؿكٌ بني قتٜٛاتٗا ٚايٛغط احملٝط بٗا 

 فٛائدٙ
محاٜمممم١ ٚتممممسعِٝ  

 ـالٜاا
تٓعِٝ َطٚض املٛاز َٔ ٚاىل اـ١ًٝ إىل داْب َٓع إْتؿاض ايربٚتٛبالظّ 

 خاضز اـ١ًٝ
 تسنٝب٘

يٝممماف َمممٔ أ ٜتهمممٕٛ
ٜٚٛدمممس غمممًًٝٝٛظ١ٜ 

 يهم٢ ;  باؾساض ثكٛب
ٜػممُح مبممطٚض املمما٤  

 ٚاملٛاز ايصا٥ب١ 
 

  مً طبكتني مً جصيئات الفوضفوليبيدات -1 
ايٛغمط املما٢٥   تكابٌ ضؤٚغٗا احملب١ يًُا٤ ) ايكاب١ً يًصٚبإ باملا٤ (  -أ

 خاضز ٚزاخٌ اـ١ًٝ .
ا٤ ( تٛدمس زاخمٌ   شٜٛهلا ايهاض١ٖ يًُا٤ ) غري ايكاب١ً يًصٚبإ بامل  -ب 

 سؿ٠ٛ ايػؿا٤ .
 طُط بني دع٦ٜات ٖاتني ايطبكتنيتٓ جصيئات مً الربوتني -2
اـ١ًٝ ع٢ً املٛاز املدتًؿم١ َجمٌ املمٛاز     ٜعٌُ نُٛاقع تعطفبعهٗا  -أ 

 ايػصا١ٝ٥ ٚاهلطَْٛات ٚغريٖا 
َمٔ ٚإىل اـًٝم١ . ْعمطًا إىل     بعهٗا اآلخط  نبٛابات ملطٚض املمٛاز ٚ -ب

سات , َاز٠ غما١ً٥ , ٜعتمرب ايػؿما٤ اـًم٣ٛ بمسٚضٙ      نٕٛ ايؿٛغؿٛيٝبٝ
ٜٚػماِٖ أضتبماط   تطنٝبًا غا٥اًل ) ٜؿب٘ طبك١ ايعٜت ع٢ً غمطح املما٤ ( .   

 دع٦ٜات ايؿٛغؿٛيٝبٝسات ظع٥ٝات َٔ َاز٠ ايهٛيٝػتريٍٚ ؾ٢ إبكا٤ َتُاغهًا ٚغًًُٝا
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 َعًَٛة إثسائٝة : 

اـالٜا ٚدعًٗا َكا١َٚ يًطٜاح ٚيعٛاَمٌ ايطكمؼ األخمط٣ , ممما     اؾسض اـ١ًٜٛ تؤز٣ زٚضًا ًَُٗا ؾ٢ محا١ٜ 
ٜعطٝٗا زعُاً قًٜٛا , نُا ٖٛ ساٍ األؾذاض اـؿب١ٝ املعُط٠ نؿذط٠ ايٓدٌٝ . أَا ايٓباتات ايعؿب١ٝ ايكػري٠ , 

 ؾ٢ٗ تهِ دسض خ١ًٜٛ ق١ًًٝ املط١ْٚ ػعًٗا قازض٠ ع٢ً األستؿاظ بؿهًٗا سني تتعطض يًطٜاح ايك١ٜٛ . 
 : ايٓٛاة     ثايجًا

 اٚنح عهٝات اـ١ًٝ ايت٢ تطاٖا ؼت اجملٗط , 
 . ٣ٚتأخص ايهط٣ٚ أٚ ايبٝها ايػهٌ

 ايٓٛا٠ غايبًا ؾ٢ ٚغط اـ١ًٝ ,  قعاملٛ 
 
 

 ّظٔفتُ الرتكٔب

 الػشاااال الياااّْ  
  غؿا٤ َعزٚز

  ؿكٌ قتٜٛات ايٓٛا٠ عٔ ايػٝتٛبالظّٜ

هلما املمٛاز   , متط َمٔ خال )عًٌ؟(ايعسٜس َٔ ايجكٛب ايسقٝك١ ب٘  ّْٓجد
 ؾُٝا بني ايٓٛا٠ ٚايػٝتٛبالظّ

غا٥ٌ ٖال٢َ ؾؿاف ٜعطف , ٚوت٣ٛ ع٢ً خٝٛط زقٝك١ َتؿمابه١ ًَٚتؿم١    الطائل اليّْ 
 الكسوماتنيسٍٛ بعهٗا تػ٢ُ 

ٚقس تٛدس أنجمط َمٔ ْٜٛم١ بٓمٛا٠ اـًٝم١ خكٛقمًا باـالٜما املدتكم١          اليْٓة
 ٚاهلطَْٛات ٚغريٖا . بتهٜٛٔ ٚإؾطاظ املٛاز ايربٚت١ٝٓٝ َجٌ : اإلْعميات

ٖٚمم٢  ٜتشمٍٛ أثٓمما٤ أْكػماّ اـًٝمم١ إىل ايهطَٚٛغمَٛات أٚ ايكممبػٝات    الكسّماتني
 عك١ٜٛ ايؿهٌ , تطانٝب

 تسكٔب الكسّمْضْو : 
 ؾ٢ املطس١ً األغتٛا١ٝ٥ يألْكػاّ اـ٣ًٛ  ظَْزة
 خٝطني َتكًني َعًا عٓس دع٤ َطنع٣ ٜػ٢ُ َٔ  ٓتكٌْ

 اـٝطني بايهطَٚاتٝس غٓرتَٚري ٜٚػ٢ُ نٌ خٝط َٔ ٖصٜٔ
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 DNAَٔ اؿُمض ايٓم٣ٚٛ    ّٓتكٌْ كل كسّماتٔد 

ًَتـ سٍٛ دع٦ٜات َٔ ايمربٚتني تػم٢ُ اهلػمتْٛات    
 -:املعًَٛات ايٛضاث١ٝ املٓع١ُ وٌُ  -DNA 1 ّظٔفة

 تهبط ؾهٌ اـ١ًٝ , ٚبٓٝتٗا  -أ
تٓعِ األْؿمط١ اؿٜٝٛم١ ـالٜما ايهما٥ٔ اؿم٢ ;       -ب

َمٔ أغمالؾو ,   فذُٝع ايصفات فكى دطكُو َٛزثكة    
ٚقس ٚضثتٗا عٔ ططٜل إْتكماٍ ْػمذ َمٔ ٖمصٙ املماز٠      
ايٛضاثٝمم١ املدتعْمم١ ايتمم٢ ٜممتِ ْػممدٗا إىل األدٝمماٍ  

 اؾسٜس٠ خالٍ ع١ًُٝ ايتهاثط . 
 ٌٖ تعًِ : 

الٜعترب ايهطَٚٛغّٛ ؾ٢ مجٝع املطاسٌ ثٓا٢٥ ايهطَٚاتٝس , ؾايهطَٚٛغّٛ ٜهٕٛ ثٓما٢٥ ايهطَٚاتٝمس   
٣ ٚست٢ ايطٛض األغتٛا٢٥ , ٜٚكبح ايهطَٚٛغّٛ أساز٣ ايهطَٚاتٝس ؾم٢  عٓس بسا١ٜ اإلْكػاّ املٝتٛظ

ايطمٛض األْؿكماىل ٚايٓٗمما٢٥ , ٜٚػم٢ُ بايهطَٚٛغممّٛ ايبٓم٣ٛ , ٚتؿممهٌ ايهطَٚٛغمَٛات ايؿممبه١      
ايهطَٚات١ٝٓٝ يٓٛا٠ اـ١ًٝ , ٚعٓس بسا١ٜ أْكػاّ خ٣ًٛ دسٜس ومسخ  تهماعـ يًُماز٠ ايٛضاثٝم١     

 اتٝس . يٝكبح نٌ نطَٚٛغّٛ ثٓا٢٥ ايهطَٚ
  :  دٚز ايٓٛاة 

 *َطنع ايتشهِ ؾ٢ مجٝع أْؿط١ اـ١ًٝ . 
 * ؼت٣ٛ ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات املػؤٚي١ عٔ ْكٌ ايكؿات ايٛضاث١ٝ .

 * تتشهِ ؾ٢ ع١ًُٝ أْكػاّ اـ١ًٝ . 
 ًٝل ايربٚتٝٓات .غ* ؼت٣ٛ ع٢ً اي١ٜٛٓ املػؤٚي١ عٔ تهٜٛٔ ايطٜبٛغَٛات , ٚايت٢ تكّٛ 

 : زابعًا : ايطٝتٛبكشّ 

 بني غؿا٤ اـ١ًٝ ٚايٓٛا٠ , تٛدسايػٝتٛبالظّ : َاز٠ ؾب٘ غا١ً٥ 
 بعض املٛاز ايعه١ٜٛ ٚغري ايعه١ٜٛ . -2   َٔ املا٤ -1 ٜٚتهٕٛ 

 عًٌ تهطب ارتًٝة دعاَة تطاعد فى اذتفاظ عًى غهًٗا ٚقٛاَٗا ؟

 ع٢ً ؾبه١ َٔ اـٝٛط ٚاألْابٝب ايسقٝك١  وت٣ٛ الٕ ايػٝتٛبالظّ 
َػاضات إلْتكاٍ املٛاز املدتًؿ١ َٔ َٛنع ألخط زاخٌ اـ١ًٝ , ٚتػم٢ُ ٖٝهمٌ    ْابٝب (اـٝٛط ٚاأل) دٚز

 اـ١ًٝ  
 ٚوت٣ٛ ايػٝتٛبالظّ نصيو ع٢ً فُٛع١ َٔ ايرتانٝب املتٓٛع١ ايت٢ تعطف بعهٝات اـ١ًٝ ,

 عطٝات غػائٝة عطٝات غري غػائٝة

 قاط٘ بػؿا٤ غري قاط بػؿا٤
اَجًتٗمممما ايطٜبٛغممممَٛات  

 طنع٣ٚاؾػِ امل
أَجًتٗا ايؿبه١ اإلْسٚبالظ١َٝ , ٚأدػاّ دٛؾ٢ , ٚاملٝتٛنْٛسضٜا 

 ٚايًٝػٛغَٛات ٚايؿذٛات ٚايبالغتٝسات .

 
وٝت ايهطَٚٛغَٛات أٚ ايكبػٝات بٗصا اإلغِ ; أصٌ ايهًُة : 

ألْٗا تكطبؼ ايكاعس١ٜ ؾتأخص قبػًا ًًَْٛا هعًٗا أنجط قاب١ًٝ 
 يًطؤ١ٜ ع١ًُٝ أْكػاّ اـ١ًٝ .
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 ايسٜبٛضَٛات :  .1

 تكّٛ بتكٓٝع ايربٚتني ؾ٢ اـ١ًٝ ,   ٚظٝفتٗا
 اَانٔ تٛاددٖا    

 يػبهة اإلْدٚبكشَٝةا عًى  -2 فى ايطٝتٛبكشّ  -1

ط٠ سٝح ٜٓتر ايربٚتني ٜٚطًكم٘ َباؾم  
إىل ايػٝتٛبالظّ , ؾتػمتدسَ٘ اـًٝم١   
ؾ٢ عًُٝاتٗما اؿٜٝٛم١ َجمٌ : ايُٓمٛ ,     

 ٚايتذسٜس , ٚغريٖا , 

, ٜٚكممّٛ بإْتمماز ايربٚتٝٓممات ايتمم٢ تٓكًممٗا   
ايؿممبه١ اإلْسٚبالظَٝمم١ ايساخًٝمم١ إىل خمماضز 
اـ١ًٝ ) َجٌ اإلْعميات ( بعمس إزخماٍ بعمض    

 ايتعسٜالت عًٝٗا . 
 ادتطِ املسنصى :  .2

 ايؿططٜات ٚـالٜا اؿٝٛا١ْٝ ) عسا اـالٜا ايعكب١ٝ ( ا ؾ٢  تٛدد
 ٜكعإ بايكطب َٔ ايٓٛا٠ , ػُني زقٝكني ٜعطؾإ بايػٓرتٜٛيني , عٔ د ٖٚا عبازة

 ؾ٢ خالٜا ٚايطشايب َٚععِ ايؿططٜات , ٚؼت٣ٛ ٖصٙالٜٛدد 
 اـالٜا بساًل َٔ اؾػِ املطنع٣ ع٢ً َٓطك١ َٔ ايػٝتٛبالظّ  

 تؤز٣ ْؿؼ ٚظٝؿت٘ . 
 َٔ تػع فُٛعات َٔ األْٝبٝبات  ٜٚتهٕٛ نٌ ضٓرتٍٜٛ

 ايسقٝك١ َطتب١ ؾ٢ ثالثٝات ؾ٢ ؾهٌ أغطٛا٢ْ . 
   ٚظٝفت٘

زٚضًا َُٗا أثٓا٤ أْكػاّ اـ١ًٝ , سٝح متتس خٝٛط املػعٍ بني ايػٓرتٜٛالٕ املٛدٛزٜٔ عٓس ًٜعب   -1
 نٌ قطب َٔ قطب٢ اـ١ًٝ مما ٜػاعس ؾ٢ اْكػاّ اـ١ًٝ إىل خًٝتني . 

 تهٜٛٔ األغٛاط ٚاألٖساب .  -2
 ايػبهة اإلْدٚبكشَٝة :    .3

 ؾبه١ َٔ األْٝبٝبات ايػؿا١ٝ٥ تتدًٌ مجٝع أدعا٤ ايػٝتٛبالظّ 
 ٚتتكٌ بايػؿا٤ اي٣ٚٛٓ ٚغؿا٤ اـ١ًٝ ,  

 ْكٌ املٛاز َٔ دع٤ آلخط زاخٌ اـ١ًٝ , ٚنصيو ْكٌ املٛاز بني ايٓٛا٠ ٚايػٝتٛبالظّ .  ٚظٝفتٗا
 غبهة إْدٚبكشَٝة ًَطاء خػٓةغبهة إْدٚبكشَٝة  

 ايطٜبٛغَٛات , ال ٜٛدس بٗا عسز نبري َٔ ايطٜبٛغَٛات ,  بٗا ايسٜبٛضَٛات
 ًٝل ايربٚتني ؾ٢ اـ١ًٝ , دؽتل بت  - ٚظٝفتٗا

إزخاٍ ايتعمسٜالت عًم٢ ايمربٚتني ايمص٣     -
 تؿطظٙ ايطٜبٛغَٛات , 

 تكٓٝع األغؿ١ٝ اؾسٜس٠ باـ١ًٝ . -

 ؽًٝمممممممممممممل ايًٝبٝمممممممممممممسات ,  -
 ٌٜٛ ايهطبٖٛٝسضات إىل دًٝهٛدني ,ٚؼ-
تعممسٌٜ طبٝعمم١ بعممض املممٛاز ايهُٝٝا٥ٝمم١   - 

 ايػا١َ يًد١ًٝ يتكًٌٝ وٝتٗا
 تعزاز ؾ٢ ايهبس تعزاز ؾ٢ بطا١ْ املعس٠ ٚايػسز ايكُا٤ ٚدٛدٖا
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 : )ْطبة يًعامل االٜطاىل ناًَٝٛ دٛيٛدى(: دطِ دٛدتى  .4

 تسٜط٠ األططاف . عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ األنٝاؽ ايػؿا١ٝ٥ املؿًطش١ َػ
 عًٌ؟( أعساز أدػاّ دٛؾ٢ باـ١ًٝ تبعًا يٓؿاط اـ١ًٝ اإلؾطاظ٣ ٚختتًف

  ٚظٝفت٘
 ايؿبه١تل دػِ دٛؾ٢ بأغتكباٍ دع٦ٜات املٛاز ايت٢ تؿطظٖا ى-1

  اإلْسٚبالظ١َٝ عرب فُٛع١ َٔ اؿٜٛكالت ايٓاق١ً  
 ٜكّٛ بتكٓٝؿٗا ٚإزخاٍ بعض ايتعسٜالت عًٝٗا , -2
إىل اَانٔ أغتدساَٗا ؾ٢ اـ١ًٝ , أٚ ٜعب٦ٗا زاخٌ سٜٛكالت إؾطاظ١ٜ تتذ٘ قمٛب   ثِ ٜٛظعٗا-3

 غؿا٤ اـ١ًٝ سٝح تططزٖا اـ١ًٝ يًداضز نُٓتذات إؾطاظ١ٜ .
 أصٌ ايهًُة : 

 ّ .  1898و٢ دٗاظ دٛؾ٢ بٗصا اإلغِ ْػب١ إىل ايعامل اإلٜطاىل ناًَٝٛ دٛؾ٢ , ايص٣ ٚقؿ٘ ألٍٚ َط٠ عاّ 
 أٜهًا باغِ َعكس دٛؾ٢ أٚ دٗاظ دٛؾ٢ , نُا ٜعطف ؾ٢ ايٓباتات ٚايطشايب بأغِ ايسٜهتٝٛغَٛات . ٜعطف ٖصا ايعه٢ 

 ايًٝطٛضَٛات :  .5

ٚؼ٣ٛ زاخًٗا فُٛعم١   اؿذِ تتهٕٛ بٛاغط١ أدػاّ دٛؾ٢  سٜٛكالت غؿا١ٝ٥ َػتسٜط٠ قػري٠
 َٔ اإلْعميات اهلان١ُ . 

   ٚٚظٝفة ايًٝطٛضَٛات
 هٝات املػ١ٓ أٚ املتٗايه١ ايتدًل َٔ اـالٜا ٚايع -1
ٖهِ املٛاز ايػصا١ٝ٥ ايت٢ ٜمتِ أبتالعٗما بٛاغمط١ اـًٝم١       -2

ٚؼًٜٛٗا إىل َٛاز ابػط تطنٝبًا ميهٔ يًد١ًٝ األغتؿاز٠ َٓٗا 
ع٢ً غبٌٝ املجاٍ , تػتدسّ خالٜا ايمسّ ايبٝهما٤ اإلْعميمات    . 

اهلان١ُ املٛدٛز٠ زاخٌ ايًٝػٛغَٛات هلهِ ٚتسَري املٝهطٚبمات  
 ٢ تػعٚ اـ١ًٝ . ايت

ٚال تتأثط اـ١ًٝ باإلْعميمات ايًٝػٛغم١َٝٛ ; ألٕ ٖمصٙ اإلْعميمات     
 . قاط١ بػؿا٤ ٜععهلا عٔ َهْٛات اـ١ًٝ 

 عهٝات غؿا١ٝ٥ نٝػ١ٝ ايؿهٌ , املٝتٛنْٛدزٜا :  .6
 

َٔ غؿا٤ٜٔ , ميتس َمٔ ايمساخ٢ً َُٓٗما فُٛعم١ َمٔ       تسنٝبٗكا 
 خ١ًٝ , ايجٓٝات تعطف باألعطاف إىل زاخٌ سؿٛتٗا ايسا

ظٜاز٠ َػاس١ ايػطح ايص٣ ؼسخ عًٝ٘ ايتؿاعالت  األعكساف فائكدة  
  ايهُٝٝا١ٝ٥ ايت٢ ٜتِ َٔ خالهلا

 )علل؟(إىتاد الطاقة .   ٚظٝفتٗا

 ملػتٛزع ايط٥ٝػ٢ إلْعميات ايتٓؿؼ باـ١ًٝ ا-1الْٗا  
َػتٛزع يًُٛاز األخط٣ ايالظ١َ يتدعٜٔ ايطاق١ ايٓاػ١ َٔ ايتٓؿؼ ْتٝذ١  -2

املٛاز ايػصا١ٝ٥ ) خكٛقًا اؾًٛنٛظ ( ( ٚؽمعٕ ايطاقم١ ايٓاػم١ َمٔ     ألنػس٠ 
 ATPزٜٓٛظٜٔ ثالث٢ ايؿٛغمؿات  ايتٓؿؼ ؾ٢ ؾهٌ َطنب نُٝٝا٢٥ ٜعطف باال

 ع١ًُ ايطاق١عًٌ؟ ٢ٜٚػُٚايص٣ ميهٔ يًد١ًٝ أغتدالم ايطاق١ َٓ٘ َط٠ أخط٣ . 
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 ايفذٛات :  .7

, تكّٛ بتدعٜٔ املا٤ ٚاملٛاز ايػصا١ٝ٥ , أٚ  عباض٠ عٔ أنٝاؽ غؿا١ٝ٥ ) تؿب٘ ؾكاعات ممت١٦ً بػا٥ٌ (
ؽعٜٔ ؾهالت اـ١ًٝ ؿني ايتدًل َٓٗا . ٢ٖٚ قػري٠ اؿذِ ٚنجري٠ ايعسز ؾ٢ اـالٜا اؿٝٛا١ْٝ 

 , ٚتتذُع ؾ٢ ؾذ٠ٛ ٚاسس٠ نبري٠ أٚ أنجط ؾ٢ اـالٜا ايٓبات١ٝ . 

 ايبكضتٝدات :  .8

ؾكط . ٖٓاى ثالث١ أْٛاع َٔ ايبالغتٝسات  عهٝات غؿا١ٝ٥ َتٓٛع١ األؾهاٍ تٛدس باـالٜا ايٓبات١ٝ
 ؽتًـ عٔ بعهٗا تبعًا يٓٛع ايكبػ١ املٛدٛز٠ ؾ٢ نٌ ْٛع : 

 ايبكضتٝدات ايبٝطاء

 أٚ عدمية ايًٕٛ 

 ايبكضتٝدات ارتطساء ايبكضتٝدات املًْٛة :

الٜٛدممس بٗمما أ٣ ْممٛع َممٔ     -1
 ايكبػات 

 تعٌُ نُطانع يتدعٜٔ ايٓؿا -2
 ٌ دممصض املٛدمٛز٠ ؾم٢ خالٜما     َجك

ايبطاطمما ٚزضْمم١ ايبطمماطؼ ,   
 ٚأٚضام ايهطْب ايساخ١ًٝ

ؼتممم٣ٛ عًممم٢ قمممبػات     -1
 ايهاضٚتني , 

تتبأٜ أيٛاْٗا بني األمحمط  -2
 ٚاألقؿط ٚايربتكاىل 

 ٌ بمممتالت املٛدمممٛز٠ ؾممم٢  َجكك
ٚض صدم ٚاألظٖاض ٚؾ٢ ايجُماض ,  

  ايًؿت .

ؼ٣ٛ قبؼ ايهًٛضٚؾٌٝ أخهط ايًٕٛ  -1
ايص٣ وٍٛ ايطاق١ ايهم١ٝ٥ٛ يًؿمُؼ   

 طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ ؽعٕ ؾ٢ ايمطٚابط  إىل
ايهُٝٝا٥ٝمم١ يػممهط اؾًٛنممٛظ خممالٍ    

 ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ  
 ٌ ؾممم٢ أٚضام ٚغمممٝكإ  املٛدمممٛز٠  َجكك

 ايٓباتات 
  ترتنب ايبكضتٝدة ارتطساء

 غالف مصدود  -1
 ساخ١ًٝ ايؿ٠ٛ اؿ الطرتوما -2
 ع٢ً ١٦ٖٝ قؿا٥ح طبكات َرتاق١ َٔ األغؿ١ٝ ايساخ١ًٝ ٢ٖٚ ايػرتَٚا  بساخٌ ادتساىا -3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايبكضتٝدات ارتطساء
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 ارتكٜا أٚيٝة ايٓٛاة ٚارتكٜا سكٝكٝة ايٓٛاة : 

 أٚد٘ ايتؿاب٘ بني اـالٜا أٚي١ٝ ايٓٛا٠ ٚاـالٜا سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ . 
 * ؼاط بػؿا٤ خ٣ًٛ ٜؿكٌ بني َهْٛاتٗا ايساخ١ًٝ ٚايٛغط احملٝط بٗا . 

هٔ اـ١ًٝ َٔ ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا , ٖٚصٙ * متتًو بعض ايرتانٝب اـ١ًٜٛ ٚتػ٢ُ عهٝات اـ١ًٝ مت
 ايعهٝات ؽتًـ َٔ خ١ًٝ آلخط٣ . 

* ؼت٣ٛ مجٝع اـالٜا أٜهًا ع٢ً غا٥ٌ ٖال٢َ ٜػ٢ُ غٝتٛبالظّ تػبح ؾٝ٘ عهٝات اـ١ًٝ ٚتٛدس 
 ب٘ بعض املٛاز ايهطٚض١ٜ يبكا٤ اـ١ًٝ س١ٝ َجٌ : املا٤ , ٚاألَالح , ٚاإلْعميات ٚغريٖا .

١ ؼٌُ املعًَٛات ايالظ١َ يتتهاعـ اـًٝم١ , ٚتمتشهِ ؾم٢ مجٝمع ايعًُٝمات      * متتًو َاز٠ ٚضاثٝ
 اؿ١ٜٛٝ يًد١ًٝ . 

 ارتكٜا سكٝكٝة ايٓٛاة ارتكٜا أٚيٝة ايٓٛاة

أقػط سذًُا نجريًا َٔ اـالٜا سكٝك١ٝ ايٓمٛا٠ , احملٝطم١ ,   
 .  ٚغريٖا

 أنرب سذًُا َٔ اـالٜا أٚي١ٝ ايٓٛا٠ 

 َعكس ; تطنٝبٗا ايساخ٢ً  ,  تطنٝبٗا ايساخ٢ً أقٌ تعكٝسًا
الؼت٣ٛ ع٢ً ْٛا٠ قسز٠ ايؿهٌ , ٚاملاز٠ ايٛضاث١ٝ تٛدس 

 ؾ٢ ايػٝتٛبالظّ َباؾط٠ ٚغري قاط١ بػالف . 
الؼت٣ٛ ع٢ً ْٛا٠ قسز٠ ايؿمهٌ  

تٛدس بٗا قاطم١  ٚاملاز٠ ايٛضاث١ٝ 
 بػالف ٣ْٚٛ 

 الؼت٣ٛ ع٢ً نجري َٔ ايعهٝات ايػؿا١ٝ٥ ,
ْٗا تمؤز٣ مجٝمع األْؿمط١ اـًٜٛم١     ٚبايطغِ َٔ شيو ؾإ 

اؿٜٝٛمم١ َممٔ تممٓؿؼ , ٚتػصٜمم١ ٚسطنمم١ , ٚتهمماثط ,     
 ٚأغتذاب١ يًُؤثطات ايب١ٝ٦ٝ

 ؼت٣ٛ ع٢ً ايعسٜس َٔ ايعهٝات
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يخكٌٕ  
يٍ 

يخكٌٕ  
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يخكٌٕ  
 يٍ

يخكٌٕ  
يٍ 

جسى انكبنٍ   ةَس   أعلبء  أجٓزة 
  ديب

 
 ايتعطى فى ايهائٓات اذتٝة 

 فُٛع١ َٔ اـالٜا املتدكك١   ايٓطٝر
اـالٜا ايعه١ًٝ ايكًب١ٝ ايت٢ تٓمتعِ َمع    ومثال ذلك  , 

 ا بعهًا َه١ْٛ ايٓػٝر ايعه٢ً ؾساض ايكًب . بعهٗ
 ليواع اليطيخ

 ْطًٝر َسنب ْطٝر بطٝط

 )خالٜا كتًؿ١(َٔ انجط َٔ ْٛع َٔ اـالٜا خالٜا َتُاث١ً ؾ٢ ايؿهٌ ٚايرتنٝب ٚايٛظٝؿ١
ٚتتٓٛع اْٛاع األْػذ١ ٚتتبمأٜ تبعمًا ألخمتالف ايها٥ٓمات اؿٝم١ , ٚنمصيو األْؿمط١ ٚايٛظما٥ـ         

 تكّٛ بٗا األْػذ١ .اؿ١ٜٛٝ ايت٢ 
ـ َع١ٓٝ .  عطٛاي  عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ األْػذ١ ايت٢ تعٌُ َتهاؾط٠ يتأز١ٜ ٚظا٥

 ٖصٙ األْػذ١ ٚاألعها٤ ؾ٢ ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات َجٌ  ٚتٛدس
ٕ . ٜٚتهٕٛ َٔ ْػٝر عه٢ً  َجاٍ ايكًب ٖٚٛ أسس أعها٤ ايها٥ٓات عسٜس٠ اـالٜا َجٌ اإلْػا

 . ّقًب٢ , ٚأعكاب ْٚػٝر نا
عهالت ايكًب ٚاألعكاب ٚايٓػٝر ايهاّ ؾ٢ عًُٗا ن٢ ٜهذ ايسّ َٔ ايكًب إىل أدعا٤ اؾػِ  تتعإٚ 

 ناؾ١ .
 فُٛع١ األعها٤ ايت٢ تعٌُ َعًا ,  ادتٗاش

 ايكًب ٚايسّ ٚؾبه١ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ. َجاٍ ادتٗاش ايدٚزى يألْطإ
ٌ َعًا , األدٗع٠ فُٛع١ َٔ  دطِ ايهائٔ اذتى   تٓتعِ ٚتتهاَ

 ٜتهٕٛ َٔ تهاٌَ ايعسٜس َٔ األدٗع٠ ,  ِ اإلْطإدط
اؾٗاظ اهلٝه٢ً , ٚاؾٗاظ ايعه٢ً , ٚاؾٗاظ  باألناؾ١ يًذٗاظ ايسٚض٣ :َٚٔ ٖرٙ األدٗصة

ايعكب٢ , ٚاؾٗاظ اهله٢ُ , ٚاؾٗاظ ايتٓؿػ٢ , ٚاؾٗاظ اإلخطاد٢ , ٚاؾٗاظ ايتٓاغ٢ً , ٚغريٖا َٔ 
 األدٗع٠ .

  
 
 

يجايح       ا ايفصٌ

َٝائى ألدطاّ 

ايهائٓات اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 متاٜص ارتكٜا ٚتٓٛع األْطذة ايٓباتٝة ٚاذتٝٛاْٝة
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 األىطحة اليباتية
 األْػذ١ ايٓبات١ٝ إىل أْػذ١ بػٝط١ ٚأْػذ١ َطنب١ :  تتٓٛع

 أٚاًل : األْطذة ايبطٝطة : َٚٓٗا األْٛاع اآلتٝة : 

 
ايٓطٝر  ايٓطٝر ايرباْػُٝى :

 ايهٛيٓػُٝى 

  ايٓطٝر األضهًسْػُٝى

ب
ٝ

ن
رت

ي
ا

 

 ,   خالٜاٙ بٝها١ٜٚ أٚ َػتسٜط٠ -1
 دسضإ ضقٝك١ َٚط١ْ , -2
 ٜٛدس بٝٓٗا ؾطاغات يًت١ٜٛٗ . -3
بالغممتٝسات خهممطا٤ أٚ ًَْٛمم١ أٚ     بمم٘ -4 

 عسمي١ ايًٕٛ . 
اـ١ًٝ ؾذ٠ٛ نبري٠ أٚ أنجط ممت١٦ً باملما٤  ب -5

 ٚاألَالح املعس١ْٝ

 ينيْػٝر  -1
 خالٜاٙ َػتط١ًٝ -2 

دسضٖا َػًعمًا غمري   -3
َٓمممممتعِ مبممممماز٠  

 ايػًًٝٛظ

 قًب ْػٝر  -1
 غري س٢  -2
خالٜمماٙ َػًعمم١ اؾممسض  -3

 مباز٠ تػ٢ُ ايًذٓني

ة
ف

ٝ
ظ

ٛ
ي

ا
 

 ٝاّ بايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ,  ايك -1
  أختممممعإ املممممٛاز ايػصا٥ٝمممم١ نايٓؿمممما  -2
 . ع١ًُٝ ايت١ٜٛٗ -3 

 تسعِٝ ايٓبات -1
 إنػاب٘ اي١ًْٛٝ. -2 

 تك١ٜٛ ٚتسعِٝ ايٓبات  -1
إنػممممماب٘ ايكمممممالب١  -2

 . ٚاملط١ْٚ
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 ثاًْٝا : األْطذة املسنبة : 

 ألْػذ١ ايٛعا١ٝ٥ أٚ ايتٛق١ًٝٝ ,َٔ اَج١ً األْػذ١ املطنب١ ؾ٢ ايٓبات , ا
 ٚتٓكػِ إىل ْٛعني ُٖٚا اـؿب ٚايًشا٤ , ٚٚظٝؿتُٗا ايٓكٌ ؾ٢ ايٓبات .  

 ثاًْٝا : األْطذة املسنبة : 

 ٚتٓكػِ إىل ْٛعني ُٖٚا اـؿب ٚايًشا٤ , ٚٚظٝؿتُٗا ايٓكٌ ؾ٢ ايٓبات .  
 ايًشاء ْطٝر  ْطٝر ارتػب 

ب
ٝ

ن
رت

ي
ا

 

 ْؿ١ُٝٝ .أٚع١ٝ ٚقكٝبات ٚخالٜا بطأَ 
عباض٠ عٔ اْابٝب ٜتهٕٛ نٌ َٓٗا َٔ  األٚعٝة 

 ّ قـ ضأغ٢ َٔ اـالٜا تالؾ٢ َٓٗا ايربٚتٛبالظ
ثِ تالؾت دسضاْٗا ايعطن١ٝ , ٚتطغبت ع٢ً 

ٌ َاز٠ ايًذٓني ; يتتشٍٛ  دسضاْٗا َٔ ايساخ
اـالٜا إىل أٚع١ٝ ٚاغع١ ط١ًٜٛ ٜٓتكٌ خالهلا 

 املا٤ ٚاألَالح , 
رتات ق١ًًٝ إىل عس٠ أَتاض نُا ٜرتٚاح طٛهلا بني غٓتُٝٚ

 ؾ٢ األؾذاض ايعاي١ٝ
تهٕٛ نٌ َٓٗا َٔ خ١ًٝ ٚاسس٠ ٜ ايكصٝبات  

ّ ٚتًذٓٓت دسضاْٗا  أختؿ٢ َٓٗا ايربٚتٛبالظ
  بطبك١ ايًذٓني .

 خالٜا َطاؾك١ ٚ األْابٝب ايػطباي١َٝٔ  
َٔ خالٜا َرتاق١   األْابٝب ايػسبايٝة

ؾٛم بعهمٗا ٚتالؾمت أْٜٛتٗما ٚأقمبشت     
ايؿاقم١ً َجكبم١ ٚتػم٢ُ قمؿا٥ح     اؾسض 

غطباي١ٝ ميط َٔ خالهلا ايػٝتٛبالظّ ؾم٢  
 ؾهٌ خٝٛط غٝتٛبالظ١َٝ ,  

ٜككككا َسافككككككة   ػممممماٚض األْابٝمممممب   خك
ايػطباي١ٝ , ٚتمعٚز األْابٝمب ايػطبايٝم١    

 بايطاق١ ايالظ١َ يًكٝاّ بٛظٝؿتٗا

٘
ت

ف
ٝ

ظ
ٚ

 

ْكٌ املا٤ ٚاألَمالح َمٔ اؾمصض إىل ايػمام ثمِ إىل      
 يٓبات .ا ٚ تسعِٝ األٚضام ,

ْكٌ املٛاز ايػصا١ٝ٥ ايٓاػم١ ؾم٢ عًُٝم١    
ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ َمٔ األٚضام إىل األدمعا٤   

 األخط٣ َٔ ايٓبات .
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ايًشاء ْطٝر 
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 األىطحة اذتيواىية 
 ميهٔ متٝٝع األْػذ١ اؿٝٛا١ْٝ إىل أضبع١ أْٛاع أغاغ١ٝ , ٜتال٤ّ نٌ َٓٗا َع ايٛظٝؿ١ ايت٢ ٜؤزٜٗا : 

 أٚاًل : األْطذة ايطكئٝة : 

 ػاٜٚؿ٘ َٔ ايساخٌ , تبطًغطح اؾػِ َٔ اـاضز أٚ  تػطى٢ األْػذ١ ايت٢ ٖ
 تالقك١ متاًَا , ٜطبط بٝٓٗا َاز٠ خالي١ٝ ق١ًًٝ اـالٜا َ ٚ 

 تكػِ األْػذ١ ايطال١ٝ٥ َٔ سٝح ايؿهٌ ٚايبٓٝإ إىل ْٛعني ض٥ٝػٝني : 
 ْطٝر طكئى بطٝط : 

 تٓتعِ خالٜاٙ ؾ٢ طبك١ ٚاسس٠ 
 (َصفف) ْطٝر طكئى َسنب 

 ؾ٢ عس٠ طبكات تٓتعِ خالٜاٙ 

ر اذتسغكككككككككككككفى     ايٓطككككككككككككٝك

 ايبطٝط

ر املهعبكككككككككككى    ايٓطككككككككككٝك

 ايبطٝط

ر ايعُككككادى    ايٓطكككٝك

 ايبطٝط

 :   ايٓطٝر اذتسغفى املصفف

َٔ طبك١ ٚاسس٠ َٔ  
 ,  املفلطحةاـالٜا 

َٔ طبكم١ ٚاسمس٠   
  املكعبةَٔ اـالٜا 

طبك١ ٚاسس٠ َٔ 
 العماديةاـالٜا 

ٜما  ٜتهٕٛ َٔ عس٠ طبكات َمٔ اـال 
 املرتاق١ ؾٛم بعهٗا ايبعض , 

 حرشفيةايطبك١ ايػطش١ٝ َٓٗا  ٚ
الشععاا   ؾ٢ بطا١ْ  

ٚدمممممساض   الدمويعععععة
 احلويصعععععو  اةوائيعععععة 

 ؾ٢ ايط١٥

ؾممممم٢ بطاْممممم١  
 أنيبيبا  الكلية

ؾممم٢ بطاْممم١      
 . املعدة واألمعاء

 

 اجللدبؿط٠ 

 

 

 

 

 

 

٘ ايٓطٝر ايطكئى ٚظائف   : سطب َٛقع

 :  بطانة القهاة اةضمية  ٤ املٗهّٛ نُا ؾ٢أَتكام املا٤ ٚايػصا -1
 . بشرة اجللد ؾ٢ٚقا١ٜ اـالٜا ايت٢ تهػٖٛا َٔ اآلش٣ ٚاؾؿاف ٚاملٝهطٚبات نُا  -2
 القهاة اةضمية والقصبة اةوائية .أؾطاظ املداط ؿؿغ ايتذاٜٚـ ايت٢ ٜبطٓٗا ضطب١ ًَػا٤ , نُا ؾ٢ -3
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 ثاًْٝا : األْطذة ايطاَة : 

ٜا َتباعس٠ ْٛعًا َا َٚػُٛغ١ ؾ٢ َاز٠ ب١ٝٓٝ أٚ بني خ١ًٜٛ , قس تهمٕٛ غما١ً٥ أٚ ؾمب٘    تتهٕٛ َٔ خال
 ,قًب١ أٚ قًب١

 ٢ٖٚ تكػِ تبعًا يصيو إىل ثالث١ فُٛعات : 
ّ األصٌٝ  ّ اهلٝهًى ايٓطٝر ايطا ّ ايٛعائى ايٓطٝر ايطا  ايٓطٝر ايطا

هُع بني زضد١ َتٛغط١ َمٔ   خصائصة
ايكممالب١ ٚزضدمم١ نممبري٠ َممٔ  

 ١ْاملطٚ

شٚ َماز٠ بمني خًٜٛم١ قممًب١    
ٜرتغب ؾٝٗا ايهايػّٝٛ ؾم٢  

 ساٍ ايععاّ

 شٚ َاز٠ بني خ١ًٜٛ غا١ً٥

ضبط أْػذ١ ٚأعهما٤ اؾػمِ    ٚٚظٝفت٘
 املدتًؿ١ َع بعهٗا

ْكمممٌ ايػمممصا٤ املٗهمممّٛ     تسعِٝ اؾػِ
 ٚايػاظات ٚاملٛاز اإلخطاد١ٝ

 ـايسّ ٚايًُٝ ايععاّ ٚايػهاضٜـ ؼت اؾًس , ٚؾ٢ املػاضٜكا . ٚدٛدة
 
 
 
 
 

 ثايجًا : األْطذة ايعطًٝة : 

 تعطف خالٜا ٖصا ايٓػٝر باـالٜا ايعه١ًٝ أٚ األيٝاف ايعه١ًٝ , 
 ْكباض ٚاألْبػاط , مما ميهٔ ايها٥ٔ َٔ اؿطن١ .ع٢ً اال هلا ايكسض٠  ممٝصاتٗا

 ٚتٛدس ثالث١ أْٛاع َٔ األْػذ١ ايعه١ًٝ . 

 ايكًبٝةايعطكت  ايعطكت اهلٝهًٝة ايعطكت املًطاء : 

َممٔ ايٝمماف عهمم١ًٝ ال    تسنٝبة
 إضاز١ٜ غري  كطط١

َٔ أيٝاف عهم١ًٝ إضازٜم١   
 كطط١

 َٔ أيٝاف عه١ًٝ ال إضاز١ٜ كطط١

ؾممم٢ دمممساض ايكٓمممما٠    ٚدٛدة
اهلهممم١ُٝ , ٚاملجاْمممم١  
ايبٛيٝممم١ , ٚاألٚعٝممم١  

 ايس١َٜٛ.

َتك١ً باهلٝهٌ ايعع٢ُ , 
َجٌ : عهمالت ايٝمسٜٔ ,   

 ٚايطدًني , ٚاؾصع

 كطظساض ايكًب ؾ 
ٚؼتممم٣ٛ ايعهمممالت ايكًبٝممم١ عًممم٢  

األقممطام ايبٝٓٝمم١ ايتمم٢ تممطبط بممني  
, ٚػعٌ ايكًب ٜٓبض  األيٝاف ايعه١ًٝ

 بكٛض٠ َتع١ْ نٛسس٠ ٚظٝؿ١ٝ ٚاسس٠ .
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 زابعاً : األْطذة ايعصبٝة : 

  ٚظٝؿتٗا
 أغتكباٍ املؤثطات اؿػ١ٝ , غٛا٤ أناْت زاخٌ اؾػِ أّ خاضد٘ ,  -1
 ٚاؿبٌ ايؿٛن٢ ,  تٛقًٝٗا إىل املذ -2
 ْكٌ األٚاَط اؿطن١ٝ َٔ أسسُٖا إىل أعها٤ األغتذاب١ ) ايعهالت أٚ ايػسز ( .   -3

 يصا تعترب ٖصٙ األْػذ١ َػؤٚي١ عٔ تٓعِٝ األْؿط١ املدتًؿ١ ألعها٤ اؾػِ .

 

 ايعصبٝة ارتًٝة
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 عباض٠ عٔ ٚسسات س١ٝ  ارتكٜا
.  ( ١ يًُؤثطات ايب٦ٝٝم١ احملٝطم١   تٓؿؼ , ٚتػص١ٜ , ٚسطن١ , ٚتهاثط , ٚأغتذاب ) ٚظكائف ارتكٜكا  

 ٚتتِ ٖصٙ ايعًُٝات اـ١ًٜٛ بٛاغط١ َا متتًه٘ اـ١ًٝ َٔ عهٝات ٚتطانٝب . 
 ايٓكٌ ارتًٛى 

، وتكتلل   ط؟وظائفَا اذتيوية على بعض املواد مً الوضط احملكي  ارتاليا علل متازع
 .يه٢ تعٌ اـ١ًٝ س١ٝ ؟بأضتنساز مً اليفايات الياجتة إىل الوضط احمليط

    , ؾٗٛ املُط ايص٣ تػًه٘ املٛاز َٔ ٚإىل اـ١ًٝ .  الػشاء ارتلوىتتِ ٖصٙ ايتبازالت عرب  ٚ
بعععا املععواد ساألسصععاء واملععاء ويععانى أسصععيد     خاصععية زيععس الػشععاء اخللععو  ميععر    ايٓفاذٜكة األختٝازٜككة  

 . مواد أخر  ساجلسئيا  الكباة واألموحميهع مرو   الكربوى ، و
ؾطم ايرتنٝع ع٢ً داْب٢  -3ؾشٓتٗا  -2سذِ املٛاز ,  -1 فى ايٓفاذٜة األختٝازٜةاملؤثسة عٛاٌَ اي

ٍ آيٝات ْكٌ املٛاز عرب غؿا٤ اـ١ًٝ ؾ٢ اآليٝات اآلت١ٝ :   غؿا٤ اـ١ًٝ . ميهٔ إمجا
 أٚاًل : ايٓكٌ ايطًبى     

  : . ٜٚهِ اآليٝات ايتاي١ٝ يو حرسة املواد عرب غشاء اخللية دوى أى تصتًلك اخللية طاقة

 ايٓكٌ املٝطس األمسٛشٜة اإلْتػاز

حتععرا اجلسيتععا  عععرب غشععاء اخلليععة مععو    
مهطقععععة تا  ترسيععععس عععععا     مهطقععععة   

 تا  ترسيس مهدفا
ست٢ ٜتػا٣ٚ تطنٝع اؾع٦ٜات عًم٢   

 داْب٢ ايػؿا٤

 نتشعععععا  املعععععاء ععععععرب غشععععععاء    
اخلليعععععة معععععو اجلانععععع  األقععععع      
ترسيععساف  ععى املععواد الإائبععة      

   اجلان  األعلى ترسيساف
 ؾ٢ املٛاز ايصا٥ب١

يو  نتقا  جسيتا  املواد عرب 
غشاء اخللية بواشطة ناق  أو 

حام  وشيط دوى أى تبإ  اخللية 
ٔ  . طاقة حص  مهحد  الرتسيس َ

, ٘  بطٚتٝٓات ايػؿا٤ ْؿػ

 ٍ تبازٍ غاظ األنػذني ٚغاظ ثما٢ْ   َجكا
أنػٝس ايهطبٕٛ بني ايٛغمط ايمساخ٢ً   
 ٚاـاضد٢ يًد١ًٝ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتٓؿؼ 

إْتكاٍ اؾًٛنٛظ َمٔ ايمسّ    َجاٍ 
 إىل خالٜا اؾػِ

 

 

 

 

 

 ايسابع ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ايهائٓات ألدطاّ 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 ايعًُٝات ارتًٜٛة 
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 عًٌ ٜتشسى املاء َٔ أٚ إىل ارتًٝة باألمسٛشٜة ؟

٘ , ٚبػبب ايؿطم الٕ  ٔ املا٤ ٚايعسٜس َٔ املٛاز ايصا٥ب١ ب ٍ َطنب َ ٔ قًٛ ّ اـ١ًٝ عباض٠ ع غٝتٛبالظ
 ) خاضز اـ١ًٝ ( )زاخٌ اـ١ًٝ ( ٚايٛغط احملٝط باـ١ًٝ  ؾ٢ ايرتنٝع بني ايػٝتٛبالظّ

ّ  ٍ املا٤ َٔ ٚإىل اـ١ًٝ َٔ خالٍ تأثري تطنٝع احملايٌٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ ع٢ً إْتكا ع٢ً تعطفاي  ميهٔ ايص٣ ٜٛنح ْتا٥ر خًط ايس
 .  مبشايٌٝ ًَش١ٝ كتًؿ١ ايرتنٝع

 

 
 
 

 

رسيساتًا عرب غشاء يو عملية  نتقا  اجلسيتا  الكباة أو األيونا  ضد مهحد  تثاًْٝا : ايٓكٌ ايٓػط : 
 . مو اجلان  األق  ترسيساف    اجلان  األعلى ترسيساف ، بأشتددام الطاقة;أ٣  اخللية

 اَج١ً احملاؾع١ ع٢ً تطنٝع األْٜٛات زاخٌ اـالٜا ,  يٓكٌ ايٓػطأُٖٝة ا
ّ مما ٜػُح -1 اـ١ًٝ ايعكب١ٝ ٚايعه١ًٝ , , تتشهِ ؾ٢ تطنٝع أْٜٛات ايكٛزّٜٛ ٚايبٛتاغٝٛ

 ايٓبهات ايعكب١ٝ ايالظ١َ ألْكباض اـالٜا ايعه١ًٝ , ٚإْتكاٍ ايٓبهات ايالظ١َ . باْتكاٍ
ع١ًُٝ ايٓكٌ ايٓؿط متهٔ اؾصٚض َٔ أَتكام أْٜٛات األَالح املػص١ٜ يًد١ًٝ ايٓبات١ٝ ,  -2 

 يًٓبات َٔ ايرتب١ , بايطغِ َٔ إٔ تطنٝع ٖصٙ األْٜٛات غالٜا اؾصض أع٢ً َٔ تطنٝعٖا بايرتب١ .
 
 
 
 
 

  
 ثايجًا : ايٓكٌ ايهتًى أٚ ايٓكٌ ايهبري   

ِ ْكٌ دع٦ٜات نبري٠ , َجٌ دع٦ٜات ايربٚتٝٓات أٚ ؾهالت اـ١ًٝ , عرب ايػؿا٤ اـ٣ًٛ .  ٜت
 اإلدخاٍ ارتًٛى اإلخساز أٚ ايطسد ارتًٛى

 اخًٗاسئَ خاضز اـ١ًٝ ْكٌ اؾع٦ٜات)ايربٚتٝٓات(  َٔ زاخٌ اـ١ًٝ إىل خاضدٗا ْكٌ اؾع٦ٜات)ايؿهالت(
ٜعب٤٢ دٗاظ دٛؾ٢ ؾهالت اـ١ًٝ ؾ٢ سٜٛكالت , 

 ّ اىل تػ٢ُ سٜٛكالت دٛؾ٢ , تتشطى عرب ايػٝتٛبالظ
, ٘ ِ َع  ثِ تؿطؽ قتٜٛاتٗا إىل اـاضزغؿا٤ اـ١ًٝ يتًتش

ؾٝٓج٢ٓ دع٤ َٔ غؿا٤ اـ١ًٝ يٝشٝط باملاز٠ , َهًْٛا 
ٌ ٖصا  ِ ٜٓتك ٚ ايؿذ٠ٛ سٛهلا . ث َاٜؿب٘ ايهٝؼ أ

 ٌ ايػٝتٛبالظّايهٝؼ إىل زاخ
 .إشا ناْت املٛاز ايساخ١ً غا١ً٥ ايػسب ارتًٛى   إشا ناْت املٛاز ايساخ١ً قًب١ , ايبًعُة
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 البياء الضوئى 
٢ٖ ايع١ًُٝ ايت٢ تكّٛ ؾٝٗا خالٜا ايٓباتات اـهطا٤ بتٛؾري  ايطاق١ ايت٢ تػتدسَٗا ايٓباتات 

ـ اؿ١ٜٛٝ املدتًؿ١ َٔ تػص١ٜ ٚمنٛ ٚتها  ثط ٚغريٖا . يًكٝاّ بايٛظا٥
 زاخٌ ايبالغتٝسات اـهطا٤  عًُٝة ايبٓاء ايطٛئىَهإ 

 ؾ٢ َطسًتنيٚتتِ , ؼٌٜٛ ايطاق١ ايه١ٝ٥ٛ إىل طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ .  اُٖٝة عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى
 املسسًة ايجاْٝة :    املسسًة األٚىل : 

 ) املٛدٛز٠ ؾ٢ ايبالغتٝسات اـهطا٤ ( ,  زاخٌ اؾطاْاؼسخ 
 طاق١ َٔ ن٤ٛ ايؿُؼ بٛاغط١ قبؼ ايهًٛضٚؾٌٝ , اي اَتكام -1
ّ دع٤ َٔ ٖصٙ ايطاق١ ؾ٢ ؾطط دع٦ٜات املا٤ إىل غاظ٣ -2 أغتدسا

األنػذني ٚاهلٝسضٚدني . ٜٚتكاعس األنػذني خاضز أٚضام ايٓباتات 
ٕ اؾع٤  , أَا اهلٝسضٚدني ؾٝصٖب إىل غرتَٚا ايبالغتٝسات . ٚىع

 .  ATP اآلخط َٔ ايطاق١ املُتك١ ؾ٢ قٛض٠ َطنب

ّ ؾٝٗا  ؼسخ ؾ٢ ايػرتَٚا ٚتػتدس
 ATPايطاق١ املدع١ْ ؾ٢ َطنب 

يطبط غاظ٣ اهلٝسضٚدني ٚثا٢ْ 
أنػٝس ايهطبٕٛ يٝتهٕٛ غهط 

 اؾًٛنٛظ . 

 َعادية ايبٓاء ايطٛئى :   

 دًٛنٛظ + أنػذني      ثا٢ْ أنػٝس ايهطبٕٛ + َا٤ 
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 التيفظ ارتلوى وحتسيس الطاقة
 اـالٜا ايٓبات١ٝ ٚاـالٜا اؿٝٛا١ْٝ اؾًٛنٛظ يًشكٍٛ ع٢ً ايطاق١ املدتع١ْ ؾٝ٘ ,  تػتدسّ

ؼطِ دع٦ٜات اؾًٛنٛظ إىل دع٦ٜات أبػط عٔ ططٜل  عٔ ططٜلاؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايطاق١ ميهٔ 
 أنػس٠ اؾًٛنٛظ . 
 دلموعة التفاعو  الكيميائية ايتٓفظ ارتًٛى

 اخلليةالتى يتعرض ةا جس ء اجللوسوز داخ   
 . مو أج  حترير الطاقة املدتسنة  يٌ 

 
 

أثٓا٤ ايتٓؿؼ اـ٣ًٛ ٜتِ تهػري دع٦ٜات اؾًٛنٛظ إىل املا٤ ٚثا٢ْ انػٝس ايهطبٕٛ , ٚتٓطًل 
ٕ ؾ٢ َطنب نُٝٝا٢ٝ٥ ٜػ٢ُ أزٜٓٛظٜٔ ثالث٢ ايؿٛغؿات   ( ATP) ايطاق١ ايت٢ ؽع

 :  ايتٓفظَعادية 

 ( ATP) طاقمم١ َمما٤++  ثمما٢ْ انػممٝس نطبممٕٛ     + أنػذني دًٛنٛظ
ؼسخ ع١ًُٝ ايتٓؿؼ اـ٣ًٛ ؾ٢ مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾ٢ مجٝمع األٚقمات , بُٝٓما ؼمسخ     َعًَٛكة:  

 ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ؾ٢ ايٓباتات ؾ٢ ٚدٛز ن٤ٛ ايؿُؼ . 

 ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُع

تدصصعة سدويعا العضعو     خويا ةا القد ة على تكويو أ  نوع معو أنعواع اخلويعا امل   ارتكٜا ادترعٝكة :  
 , ٚشيو ٚؾل َعاَالت ب١ٝ٦ٝ قسز٠ ؾ٢ املدترب , وخويا الكبد واخلويا العصبية واخلويا اجللدية

ٔ اؾٓني , وتتكوٌ ٙ اـالٜا أثٓا٤ املطاسٌ املبهط٠ يتهٜٛ  ٖص
 َجٌ : ايعًُا٤ ٚاألطبا٤ عًٝٗا اآلَاٍ ؾ٢ عالز فُٛع١ نبري٠ َٔ األَطاض املػتعك١ٝ  ٜعًل فوائدٍا 
ٙ اـالٜا إلْتاز  -1 ّ ٖص  ألغتدساَٗا عالز بعض األَطاض ,  مادة الدّبامنيأغتدسا
ٔ عهالت ايكًب املعطٛب١ ؾ٢ َطن٢ ايكًب ,  -2 ظضع خالٜا دصع١ٝ يتعط٢ خالٜا عه١ًٝ قًب١ٝ تعٜٛهاً ع
ٔ ْكل إؾطاظ ايبٓهطٜاؽ هلصا اهلطَ -3 ٍ ع٢ً خالٜا َٓتذ١ هلطَٕٛ األْػٛيني عٛناً ع ٕٛ ؾ٢ اؿكٛ

 .  َطن٢ ايػهط , ٚغري شيو َٔ األَطاض

يى  حد  التقهيا  احلديثة التى يتم أشتددامًا لد اشة س  نوع مو اخلويا املدتلفة ايتذصئة ارتًٜٛة : 
 ,  املكونة لهصيج ما ، ود اشة العضيا  املدتلفة املكونة لهوع واحد مو اخلويا

ٔ ذيو دزاضة ٙ ايعهٝات ٚٚظا٥ؿٗا  ٜٚتطُ  َٚهْٛاتٗا . َٛقع ٖص
ايتذع١٥ اـ١ًٜٛ زضاغ١ اؾع٦ٜات اـ١ًٜٛ , َجٌ اؾع٦ٜات اؿ١ٜٛٝ ايهبري٠  ناألْعميات , باألناؾ١  فٛائد

 يسضاغ١ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ ايت٢ ؼسخ زاخٌ اـ١ًٝ . 
ٌ عهٝات  وتعتند تكيية التحصئة ارتلوية ّ أدٗع٠ ايططز املطنع٣ ؾا٥ك١ ايػطع١ يؿك ع٢ً أغتدسا

ٔ بعهٗا ؾ٢ ايهجاؾ١ اـ١ًٝ عٓس ٙ ايعهٝات ع   غطعات كتًؿ١ أعتُازاً ع٢ً أختالف ٖص
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٘ ٚاألختالف ؾ٢  تٓتكٌ  نٝـٜؿػط عًِ  ايٛزاثة   ٍ  , ٚأغباب ايتؿاب ايكؿات ايٛضاث١ٝ عرب األدٝا
 ايكؿات ايٛضاث١ٝ .

ٕ ايعػسٜٔ  طَٚٛغَٛاتأنتؿـ ايعًُا٤ إٔ املعًَٛات ايٛضاث١ٝ ؼٌُ ع٢ً ايه ٚفى بداٜة ايكس
 ايهسَٚٛضَٛات

1-  ٌ  ايت٢ تؤز٣ إىل ظٗٛض ايكؿات ايٛضاث١ٝ. املعًَٛات ايٛضاث١ٝ ؼُ
ٌ ْٛا٠ نٌ خ١ًٝ ؾُٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ -2  تٛدس ايهطَٚٛغَٛات زاخ
 ايهطَٚٛغَٛات ؾ٢ أظٚاز َتُاث١ً ؾ٢ نٌ َٔ اـالٜاتٛدس -3 
 . ٌ  اؾػس١ٜ ٚاملٓاغ

 ايطسش ايهسَٚٛضَٛى 

 موضومات تياشلياً ذطب ذحنَا وتسقينَا.تستيب الكسوٍو 
  طسم اذتصٍٛ عًى ايطساش ايهسَٚٛضَٛى

ٕ كتًؿ١ . -1  تًٜٛٔ ايهطَٚٛغَٛات بأيٛا
 تكٜٛط ايهطَٚٛغَٛات عٓسَا تهٕٛ ؾ٢ أٚنح قٛض٠ هلا َٔ خالٍ املٝهطٚغهٛب  -2

 ثِ ٜتِ ؼسٜسٖا ٚتكٓٝؿٗا إىل أظٚاز َتُاث١ً , ٚتطتب سػب سذُٗا تٓاظيٝاً ,   -3
تٛدس ايهطَٚٛغَٛات ؾ٢ أظٚاز َتُاث١ً ٚعسزٖا ؾ٢ خالٜا ايها٥ٔ اؿ٢ إثسائٔة : معلْمة 

 الٜعرب عٔ زضد١ ضقٝ٘ أٚ سذُ٘ .
 أعداد الكسّمْضْمات :  

 ىتًـ عسز ايهطَٚٛغَٛات ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ ْٛع آلخط , إال أْ٘ ثابت ألؾطاز ايٓٛع ايٛاسس 

 األمشاج)ٌ( ٌ(2اخلالٓا اجلطدٓة)
 فُٛعتني َٔ ايهطَٚٛغَٛات املتُاث١ً  ؼت٣ٛ ع٢ً

 أسسُٖا َٛضخ َٔ األب ٚاآلخط َٛضخ َٔ اآلّ ( )
( ) اؿٝٛاْات امل١ٜٛٓ ٚسبٛب ايًكاح  امشاج مركسة
 ايبٜٛهات(  ) ّأمشاج مؤىجة

 (  Nأساز١ٜ اجملُٛع١ ايكبػ١ٝ )  ( 2Nثٓا١ٝ٥ اجملُٛع١ ايكبػ١ٝ)
ـ عسز ايهطَٚٛغَٛات املٛدٛز٠ ب ٜا اؾػس١ٜ   ؼت٣ٛ ع٢ً ْك  اـال

 ٕ ؾُجاًل ؼت٣ٛ ْٛا٠ نٌ خ١ًٝ دػس١ٜ عٓس اإلْػا
46  ( ّ  ( ظٚز 23نطَٚٛغٛ

ؼت٣ٛ ْٛا٠ املؿٝر املصنط ) اؿٝٛإ امل٣ٛٓ ( ٚاملؿٝر 
 نطَٚٛغَٛاً ؾكط . 23املؤْت ) ايبٜٛه١ ( ع٢ً 

 االٍٚ ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 ايهسَٚٛضَٛات ٚاملعًَٛات ايٛزاثٝة

 

 

 ايجايحايباب 
كككككككككككككككٛازخ ايصفككككككككككككككككككات  تك

 

 

 َٚٛغَٛات ؾ٢ نٌ َٔ خالٜا ايبٓهطٜاؽ ايهط
 ٚخالٜا ايسّ ايبٝها٤ ؾ٢ اإلْػإ.
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 ( , 23إىل ضقِ ) (  1تطتب ايهطَٚٛغَٛات ؾ٢ أظٚاز َتُاث١ً تٓاظيًٝا سػب سذُٗا َٔ ضقِ ) 

 الكسّمْضْمات اجليطٔة الكسّمْضْمات اجلطدٓة
  23ايعٚز ضقِ  22إىل ضقِ  1األظٚاز َٔ ضقِ 

 يًرتتٝب سػب اؿذِ ايعٚز ٖصا الىهع 
 عٚز ايػابع ؾ٢ اؿذِ , اي٢ًٜ  ؾٗٛ

ٚ  ( ِ ٌ ضق  ( . 23ٜطتب ؾ٢ ْٗا١ٜ ايهطَٚٛغَٛات ٚوُ

   َرا االضه؟ٓطنى ب الكسّمْضْمات اجليطٔةعلل شّج 
 وٌُ املعًَٛات ايٛضاث١ٝ اـاق١ بتشسٜس اؾٓؼ .  الْ٘

 ىتًـ ايططظ ايهطَٚٛغ٢َٛ يًصنط عٔ ايططظ ايهطَٚٛغ٢َٛ يألْج٢ ؾ٢ ظٚز ايهطَٚٛغَٛات اؾٓػ١ٝ ,
ٌ ,  ( XYفى الركس )    ؾٗٛ ظٚز نطَٚٛغَٛات غري َتُاث

ٌ  ( XXفى اآلىجى )   ظٚز نطَٚٛغَٛات َتُاث

 ْمات ٍى التى حتنل املعلْمات الْزاثٔةعلل الكسّمْض
 ؟التى حتدد صفات اإلىطاٌ ّغريِ مً الكائيات احلٔة اآلخس  
ؾُٝع  ثبات عسز ايهطَٚٛغَٛات يس٣ نٌ َٔ ايصنط ٚاألْج٢بػبب  

 أؾطاز اؾٓؼ ايبؿط٣
 
 
 
 
 
 

 

ٌ املعًَٛات الكسّمْضْمات اجليطٔة  وُ
 ايٛضاث١ٝ اـاق١ بتشسٜس اؾٓؼ
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 اليعسٓة الكسّمْضْمٔة
 ّ  1902ايعاملإ غاتٕٛ ٚبٛؾط٣ ؾ٢ عاّ  أضظ اليعسٓة الكسّمْضْمٔة

 ٚايت٢ ميهٔ بًٛضتٗا ؾ٢ ايٓكاط األغاغ١ٝ ايتاي١ٝ : 
 ( . 2nاـالٜا اؾػس١ٜ ع٢ً ؾهٌ أظٚاز َتُاث١ً )  ٢تٛدس ايهطَٚٛغَٛات ؾ .1

( ْتٝذ١ األْكػاّ  nؼت٣ٛ اـالٜا اؾٓػ١ٝ ) األَؿاز ( ع٢ً ْكـ عسز ايهطَٚٛغَٛات )  .2
تُاث١ً إىل فُٛعتني املٝٛظ٣ ) األختعاىل ( , سٝح تٓؿكٌ أظٚاز ايهطَٚٛغَٛات امل

 َتػاٜٚتني َٔ ايهطَٚٛغَٛات . 

 ٜػًو نٌ ظٚز َٔ ايهطَٚٛغَٛات غًٛناً َػتكالً عٓس إْتكاي٘ ؾ٢ األَؿاز . .3

ٔ دسٜس .  .4  عٓس اإلخكاب ٜعٛز ايعسز ايعٚد٢ يًهطَٚٛغَٛات َ

ّ ايٛاسس قس وٌُ ٦َ تكع اؾٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات .5  .  ات َٔ اؾٝٓات, ٚايهطَٚٛغٛ

ٌ ايعًُا٤ إىل إٔ ٖٓاى َا بني إثسائٔة : معلْمة  أيـ دني ؾ٢ اإلْػإ َٛدٛز٠ ع٢ً ثالث١ ٚعؿطٜٔ  80 – 60تٛق
ّ ايبؿط٣ .   ظٚداً َٔ ايهطَٚٛغَٛات , ٚتعطف اجملُٛع١ ايها١ًَ يًذٝٓات بأغِ اؾٝٓٛ

 الكسّمْضْمات ّاجلٔيات : 
 ٚايربٚتني , DNAٜتهٕٛ َٔ اؿُض ايٟٓٛٚ الكسّمْضْو -1
 وٌُ اؾٝٓات املػؤٚي١ عٔ ايكؿات ايٛضاث١ٝ ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ,  NADجص ل  -2

 نًٝٛتٝسات . َٔ ٚسسات بٓا١ٝ٥ تػ٢ُ ْٝٛ DNAٓتكٌْ -3
ٍ عٔ ظٗٛض قؿ١ َع١ٓٝ َٔ تتابع َٔ ايٓٝٛنًٝٛتٝسات متجٌ ؾؿط٠ يربٚ ٜتهٕٛ اجلني -4  تني َا َػؤٚ

 تفطري قْاىني ميدل فى ضْل ىعسٓة الكسّمْضْمات : 

 ٌ االّل قاىٌْ اىعصال العْامل الْزاثٔةالقاىْ
 تٛاضخ ظٚز َٔ ايكؿات املتبازي١ ؾ٢ ْبات ايباظال٤ :  عٓس -1
 ط ايًٕٛ ايكطَع٣ ؾكط ؾ٢ أؾطاز اؾٌٝ األٍٚ ٜعٗ -2
  1:  3بٓػب١ ْػب١ ظٗٛض ايًْٛني َعًا بني أؾطاز اؾٌٝ ايجا٢ْ  -3
 التفطري 

 ايهطَٚٛغَٛات إىل األَؿاز ٛي١ ع٢ً أظٚازؾ٢ األْكػاّ املٝٛظ٣ تٓععٍ اؾٝٓات احملُ -1
ٔ دسٜس . -2  عٓس اإلخكاب تعٛز ايهطَٚٛغَٛات أظٚاداً َ

% ٚتعٗط ايكؿتإ ايػا٥س٠ ٚاملتٓش١ٝ َعًا ؾ٢  100تعٗط ايكؿ١ ايػا٥س٠ ؾ٢ اؾٌٝ األٍٚ بٓػب١ 
  1:  3اؾٌٝ ايجا٢ْ بٓػب١ 
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 القاىٌْ االّل قاىٌْ اىعصال العْامل الْزاثٔة
 ؿهٌ املكابٌ تٛضاخ ظٚدني َٔ ايكؿات ايت٢ زضغٗا َٓسٍٜؿػط اي

 ؾ٢ ػاضب٘ , َجٌ : يٕٛ ٚؾهٌ ايبصٚض ؾ٢ ْبات ايباظال٤ .  
 ,  Yغا٥س ع٢ً دني ايًٕٛ األخهط  Yدني ايًٕٛ األقؿط يًبصٚض 

 .  Sغا٥س ع٢ً دني ايؿهٌ اجملعس  Sٚدني ايؿهٌ األًَؼ يًبصٚض 
 يهطَٚٛغّٛ ْؿػ٘ , ٌٖ تكع دٝٓات يٕٛ ايبصٚض ٚؾهًٗا ع٢ً ا

 أّ ع٢ً نطَٚٛغَٛني كتًؿني ؟ 
 َا أستُاالت تٛظٜع اؾٝٓات ع٢ً األَؿاز ؟ 

 َاْػب ظٗٛض ايكؿتني بني أؾطاز اؾٌٝ األٍٚ ٚأؾطاز اؾٌٝ ايجا٢ْ ؟ 
 تٛظٜع اؾٝٓات احملُٛي١ ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات ؾ٢ األَؿاز ٜهٕٛ 

 ٌ . تٛظٜعًا سطًا ; ألٕ نٌ دني ٜكع ع٢ً نطَٚٛغّٛ َػتك
 أؾطاز اؾٌٝ األٍٚ ؼٌُ ايكؿتني ايػا٥ستني ) ايًٕٛ األقؿط ,

 % . 100ٚايؿهٌ األًَؼ ( بٓػب١  
  1:  3:  3:  9أؾطاز اؾٌٝ ايجا٢ْ تهٕٛ بٓػب١ 

 
 
 صفشاءيهسبء بزٔس×          يجعذة  لشاء بزٔس

        yyrr                ×YYRR    

YR                            ×YR         

YyRr                         

 صفشاءيهسبء بزٔس                                     

YyRr        صفشاءيهسبء بزٔس          ×      YyRr        صفشاءيهسبء بزٔس                                            

yr         yR         Yr         YR          

Yyrr YyRr    
      

YYRr    YYRR    YR         

Yyrr YYrr YYRr YYRr    Yr   
       

yyRr yyRR YyRr YyRR    yR   
       

yyrr yyRr Yyrr YyRr    yr    
      

 
 
 

 

F1 

F2 
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 أزتباط اجلٔيات ّالعبْز الْزاثى 
 سؿط٠عٓس زضاغ١ تٛاضخ ايكؿات ؾ٢ السغ ّ  1911عاّ  تْماع مْزجاٌ

 )شباب١ ايؿان١ٗ(  الايسضٚغٛؾٝ
  ٖٓاى عس٠ ٦َات َٔ اؾٝٓات , التٛدس غ٣ٛ أضبع١ أظٚاز َٔ ايهطَٚٛغَٛات   -1

 إٔ نٌ نطَٚٛغّٛ وٌُ عسزًا َٔ اؾٝٓات ,  ا٣
ٖصٙ اؾٝٓات تٛضخ َعًا نٛسس٠ ٚاسس٠ ٖٚصا ىايـ قإْٛ ايتٛظٜع اؿط يًعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ  -2

ايهطَٚٛغَٛات ٚتٛظع اؾٝٓات تٛظٜعًا َػتكاًل ; أ٣ إٔ ايص٣ ٜٛنح إٔ اؾٝٓات تٛدس َػتك١ً ع٢ً 
 قإْٛ َٓسٍ ايجا٢ْ يٝؼ قاًْْٛا عاًَا . 

أؾرتض َٛضدإ إٔ أضتباط ٖصٙ اؾٝٓات ببعهٗا ٜطدع يٛدٛزٖا ع٢ً ْؿؼ ايهطَٚٛغّٛ , ٚإٔ ق٠ٛ 
 األضتباط بني اؾٝٓات تتٛقـ ع٢ً املػاؾ١ بني اؾٝٓات املتذاٚض٠ ع٢ً ايهطَٚٛغّٛ . 

ٜتٛقـ األضتباط بني اؾٝٓات ع٢ً املػاؾ١ بني اؾٝٓات ع٢ً اع األزتباط بني اجلٔيات : أىْ
 ٜٚٛدس ْٛعإ َٔ األضتباط : ايكبػٝات , 

 األزتباط غري التاو األزتباط التاو
تٓتكٌ اؾٝٓات احملُٛي١ ع٢ً ايهطَٚٛغّٛ نٛسس٠ ٚضاث١ٝ  -

 ٚاسس٠ ; أ٣ تٛضخ نأْٗا قؿ١ ٚضاث١ٝ ٚاسس٠ 
ٛظٜع اؾٝٓات ؾ٢ األَؿاز سػب قإْٛ ايتٛظٜع الٜتِ ت -

   اؿط يًذٝٓات ; 
التبك٢ اؾٝٓات احملُٛي١ ع٢ً ْؿؼ ايهطَٚٛغّٛ َطتبط١  -

 إال إشا ناْت ٖصٙ اؾٝٓات قطٜب١ دسًا َٔ بعهٗا .

التبك٢ اؾٝٓات احملُٛي١ ع٢ً ْؿؼ   
ّ َطتبط١ زا٥ًُا ;   ايهطَٚٛغٛ

ت بٌ تٓؿكٌ عٔ بعهٗا , ٚتتبازٍ َع دٝٓا
ّ ايٓعري ي٘ ْتٝذ١  أخط٣ ع٢ً ايهطَٚٛغٛ

ّ املٝٛظ٣  ايعبٛض ايص٣ وسخ أثٓا٤ األْكػا
 ٚتهٜٛٔ األَؿاز , 

ٜؤز٣ إىل ثبات تٛاضخ اؾٝٓات ,  ىتائج األزتباط التاو
 ٚبايتاىل ثبات ؾ٢ تٛاضخ ايكؿات ايٛضاث١ٝ

ٜؤز٣ إىل  التاوغريىتائج األزتباط 
 ظٗٛض قؿات دسٜس٠ بني األبٓا٤ .

 الصفات التى دزضَا مْزجاٌ على حشسة الدزّضْفٔال   مجال
 لوٌ ادتطه وطول ادتياح . توازث 

 gغا٥س ع٢ً دني ايًٕٛ األغٛز  Gدني ايًٕٛ ايطَاز٣ يًذػِ 
 .  lغا٥س ع٢ً دني األدٓش١ املدتعي١  Lٚدني األدٓش١ ايط١ًٜٛ 

ٌٖ تكع دٝٓات يٕٛ اؾػِ ٚطٍٛ اؾٓاح ع٢ً ايهطَٚٛغّٛ 
 نطَٚٛغَٛني كتًؿني ؟ ْؿػ٘ , أّ ع٢ً 

 َا أستُاالت تٛظٜع اؾٝٓات ع٢ً األَؿاز ؟ 
َاْػب ظٗٛض ايكؿتني بني أؾطاز اؾٌٝ األٍٚ ٚأؾطاز اؾٌٝ 

 ايجا٢ْ ؟ 
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 العبْز الْزاثى :
 ؼسخ ظاٖط٠ ايعبٛض ؾ٢ ايطٛض ايتُٗٝس٣ األٍٚ َٔ األْكػاّ املٝٛظ٣ . 

 ماذا حيدث فُٔ الطْز 

الطْز التنَٔد  

 األّل :

تتكاضب أظٚاز ايهطَٚٛغَٛات املتُاث١ً َٔ بعهٗا , ٚتهٕٛ ايطباع٢ سٝح  -1
 ٜعٗط نٌ ظٚز َٔ ايهطَٚٛغَٛات َهًْٛا َٔ أضبع نطَٚاتٝسات .

تًتـ ايهطَٚاتٝسات ايساخ١ًٝ ؾ٢ ظٚز ايهطَٚٛغَٛات املتُاثٌ ؾ٢ ْكط١ أٚ  -2
 أنجط ٜطًل عًٝٗا ايهٝاظَا ٖٚصٙ املٓاطل قس وسخ عٓسٖا ايهػط . 

تتبازٍ أدعا٤ ايهطَٚاتٝسات ايساخ١ًٝ يعٚز ايهطَٚٛغَٛات املتُاث١ً ,  -3
 ٜٚعطف شيو بايعبٛض ايٛضاث٢ .

الطْز األىفصاىل   
 األّل : 

تٓؿكٌ أظٚاز ايهطَٚٛغَٛات املتُاث١ً بعس سسٚخ ايعبٛض إىل فُٛعتني َٔ 
 ايهطَٚٛغَٛات .

الطْز األىفصاىل 
 الجاىى

عٔ بعهٗا , ٜٚطًل عًٝٗا نطَٚٛغَٛات ب١ٜٛٓ  تٓؿكٌ ايهطَٚاتٝسات ٚتتباعس -1
 , ٜٚتِ تٛظٜعٗا ع٢ً األَؿاز عؿٛا٥ًٝا .

  
 كسّمْضْمات أبْٓة    كسّمْضْمات جدٓدة)بيْٓة(

  ايهطَٚاتٝسات ايت٢ مل وسخ بٗا عبٛض  ايهطَٚاتٝسات ايت٢ سسخ بٗا عبٛض
 نطَٚٛغَٛات دسٜس٠ . ٚبصيو غٝهٕٛ يسٜٓا أَؿاز ؼت٣ٛ نطَٚٛغَٛات أب١ٜٛ ٚأَؿاز ؼت٣ٛ
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يًذٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات ٜٓتر عٓ٘ تػري ؾ٢ ايكؿات  العبْز أزتباط غري تاو ٓعترب
 , ّ  ايٛضاث١ٝ بٓػب قسز٠ , تتٛقـ ع٢ً املػاؾ١ بني اؾٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغٛ

ّ  ٓصداد فسص حدّث العبْز بني ٖصٙ ع٢ً  كلنا شادت املطافةبني اؾٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغٛ
 .  ايهطَٚٛغّٛ

 أٍنٔة العبْز : 
ايتٓٛع ؾ٢ ايكؿات ايٛضاث١ٝ بني أؾطاز ايٓٛع ايٛاسس مما ٜػاعسٖا ع٢ً ايتهٝـ َع ظطٚف  -1  

 ايب١٦ٝ ٚأغتُطاض سٝاتٗا ٚتطٛضٖا .
   ؼسٜس َٛاقع اؾٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات  -2

 اخلسائط الصبػٔة : 
س َٛاقع اؾٝٓات ع٢ً َٔ خالٍ زضاغ١ ايعًُا٤ يٓػب ايعبٛض ايٛضاث٢ متهٓٛا َٔ ؼسٜ

 ايهطَٚٛغَٛات ؾُٝا ٜعطف بأغِ اـطا٥ط ايكبػ١ٝ .
 ع علل حدّث تيْع فى الصفات الْزاثٔة؟

 ايعبٛض بػبب سسٚخ ع١ًُٝ 
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 ايصفات ايكَٓديٝة ايصفات املٓديٝة

ٜتشهِ ؾٝٗا ظٚز ٚاسس َٔ  قؿات
 اؾٝٓات قس تهٕٛ غا٥س٠ أٚ َتٓش١ٝ

خٌ ؾعٌ ٜتأثط ظٗٛض ايكؿات ايٛضاث١ٝ بتسا
  اؾٝٓات  التٛضخ ٚؾكًا يكٛاْني َٓسٍ , 

 أْعداّ ايطٝادة ايطٝادة ايتاَة 

ٜػٛز اسس اؾٝٓني ؾكط غٝاز٠ تا١َ  ايتعسٜف
 ٚىتؿ٢ االخط

ٚتعٗط قؿ١ الٜػٛز أ٣ َُٓٗا ع٢ً اآلخط 
 دسٜس٠ ٚغط بني ايكؿتني

 تعٗط قؿ١ اسس االبٜٛٔ ؾكط ادتٌٝ االٍٚ
 ٢ٖٚ ايكؿ١ ايػا٥س٠

 دسٜس٠ ٚغط بني ايكؿتني ت تعٗط قؿ١

 1غا٥س : 3تعٗط ايكؿتي َعا بٓػب١  ادتٌٝ ايجاْى
 َتٓش٢

تعٗط ايكؿتني ٚقؿ١ دسٜس١ٜ بٓػب١ 
1:2:1 

 يٕٛ اظٖاض ؾب ايًٌٝ يٕٛ االظٖاض ؾ٢ ايبػ١ً َجاٍ
 اؾٝٓات املُٝت١ .  -اؾٝٓات املتها١ًَ -َٔ اَج١ً تساخٌ ؾعٌ اؾٝٓات : اْعساّ ايػٝاز٠ 

 أْعداّ ايطٝادةأٚاًل :                     
 تبني َٔ زضاغ١ ٚضاث١ يٕٛ أظٖاض ْبات ؾب ايًٌٝ إٔ األظٖاض

 تتُٝع بجالث١ أيٛإ ٢ٖ : األمحط ٚاألبٝض ٚايكطْؿ٢ً ,  
 ( RRتٗذني ْبات ؾب ايًٌٝ وٌُ أظٖاضًا محطا٤ ) َجاٍ 

 ( . WWَع ْبات آخط وٌُ أظٖاضًا بٝها٤ )  
٢ بني ْباتات اؾٌٝ األٍٚ ٚظضع عٓس إدطا٤ ايتًكٝح ايصات

   بصٚضٖا , ؾُا ٢ٖ أستُاالت تٛاضخ قؿ١ 
ٜتهح َٔ ايتشًٌٝ ايٛضاث٢ إٔ قؿ١ يٕٛ األظٖاض ٜتشهِ ؾٝٗا 
ظٚز َٔ اؾٝٓات الٜػٛز أ٣ َُٓٗا ع٢ً اآلخط , ٖٚصا وسخ 
ْتٝذ١ تساخٌ ؾعٌ اؾٝٓات سٝح ٜهٕٛ يهٌ دني َٔ اؾٝٓني 

 اؾسٜس٠ .  املتكابًني أثط ؾ٢ إظٗاض ايكؿ١
السغ إٔ ايططظ املعٗط٣ ٜسٍ ع٢ً ايططظ اؾ٢ٓٝ ؾ٢ 

 . ساي١ أْعساّ ايػٝاز٠ 
 
 
 

 
 

  

 ايفصٌ ايجاْى

ايرتنٝب 

ايهُٝٝائى ألدطاّ 

ٓات اذتٝة ) ايهائ

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (

 

  تداخٌ فعٌ ادتٝٓات  
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 تٛازخ فصائٌ ايدّ فى األْطإ : 

 ضغِ إٔ َهْٛات ايسّ ثابت١ يس٣ مجٝع أْٛاع ايبؿط إال أِْٗ ىتًؿٕٛ ؾ٢ ؾكا٥ٌ ايسّ ,
 ْٛع عاٌَ ايطٜػٛؽ .-2 ١ًٝ ْٛع ايؿك -1 ايدّ ؟ تتٛقف عًُٝات ْكٌَا ٖى ايعٛاٌَ ايتى  

 ٜتشهِ ؾ٢ قؿ١ ؾكا٥ٌ ايسّ ثالث١ أْٛاع َٔ اؾٝٓات تػ٢ُ
 بسا٥ٌ ) األيٝالت ( , الٜطخ َٓٗا ايؿطز غ٣ٛ ظٚز ٚاسس ؾكط  

  , A-B-O) تعسز ايبسا٥ٌ ( , ٜٚطَع هلصٙ اؾٝٓات باألسطف 
ٔ ادتٝٓات  ع٢ً ظٚز ايهطَٚٛغَٛات  ٜٚٛدد ٖرا ايصٚزَ 

 ايبؿط . يس٣ مجٝع ايتاغع 
 ايتكطِٝ ايٛزاثى يفصائٌ ايدّ : 

 ػُع ؾكا٥ٌ ايسّ بني ثالث١ أمناط َٔ ايٛضاث١ ٢ٖ : 
1-ٌ دائ د ايب د ع  َٔ اؾٝٓات قؿ١ ؾكا٥ٌ ايسّ وًُٗا ثالث١ بسا٥ٌ : ت
  : ٢ٖA-B-O ؾكط َٔ ٖصٙ ايبسا٥ٌ . ْٚكٝب ايؿطز َٓٗا ظٚز ٚاسس 

ة-2  َ ة تا د  ( . Oع٢ً دني )  ( B( ٚدني )  Aٜػٛز نٌ َٔ دني ): ضٝا

3-: ة  د ّ ايطٝا دا ع  ( Bٚدني )  ( Aالتٛدس غٝاز٠ بني دني )  أْ
 .  ABبٌ ٜؿرتنإ َعًا ؾ٢ إظٗاض ؾك١ًٝ دسٜس٠ ٢ٖ ؾك١ًٝ  

 

 ايتكطِٝ ايهُٝٝائى يفصائٌ ايدّ : 

  A-O-AB-Bٜعتُس تكػِٝ ؾكا٥ٌ ايسّ إىل أضبع ؾكا٥ٌ 
 ع٢ً ْٛعني َٔ املٛاز ايت٢ تٛدس ؾ٢ ايسّ ُٖا : 

 َٛاز تٛدس ع٢ً غطح خالٜا ايسّ اؿُطا٤ , َٛيدات األيتصام : 
 . b, َٚٛيسات  aَٛيسات  ٢ٖٚ ْٛعات

 َٛاز َهاز٠ يًُٛيسات تٛدس ؾ٢ بالظَا ايسّاألدطاّ املطادة : 

 .  anti-b, َٚهازات  anti-aَهازات  :, ٢ٖٚ ْٛعإ 
 أُٖٝة فصائٌ ايدّ : 

ٍ آلبا٥ِٗ اؿكٝكٝني )ْػب األؾض املٓاظعات ؾ٢ ؼسٜس األب٠ٛ ٚ -1  ؾكا٥ٌ ايسّ تٓؿ٢ ٚالتجبت ايٓػب ( طؿا
 ؼسٜس عًُٝات ْكٌ ايسّ بني األؾطاز . -2

 تػتدسّ ؾ٢ زضاغات تكٓٝـ ايػالالت ايبؿط١ٜ ٚزضاغ١ ايتطٛض .-3
 (O( ٚناْت فصًٝة دّ ايسدًني)O)سدخ تٓاشع بني زدًني سٍٛ اسكٝة نٌ َُٓٗا فى ْطب طفٌ فصًٝة دَة 

 (اى َٔ ايسدًني اسل فى ْطب ايطفٌ فطس عًى اضظ ٚزاثٝةAB( ٚايجاْى )Aشٚدة ايسدٌ االٍٚ ) ٚفصًٝة دّ
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  ( ٘ ٌ ؾك١ًٝ زَ  (  O( َٔ أَطأ٠ ؾك١ًٝ زَٗا )  ABتعاٚز ضد
 
 

 

 ايعائًة االٚىل

 املطآ٠   × ايطدٌ    
OO    ×     AO    

O  O          A  O   
 OO    ×     AO    
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 ايعائًة ايجاْٝة

 ٠املطآ   × ايطدٌ    
OO    ×     AB    

O  O          A  B   
 BO    ×    AO    
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ٕ ايعا١ً٥ االٚىل  ا٣ ا
 ٌ ٕ تٓذب طؿ ٔ ا ميه

 (O) ؾك١ًٝ ز١َ

 بُٝٓا ايعا١ً٥ ايجا١ْٝ 
ال ميهٔ إ تٓذب طؿٌ 

 (O) ؾك١ًٝ ز١َ
 (A(   )ABٚتٓذب اطؿاٍ )

؟
ة

ي
أ
ط

َ
 

؟
ة

ي
أ
ط

َ
 

َ
؟

ة
ي

أ
ط

 

  
 

 
؟

ة
ي

أ
ط

َ
 

؟
ة

ي
أ
ط

َ
 

   
؟

ٌ
ً
ع

 

 

؟
ٌ

ً
ع

 

؟
ٌ

ً
ع

 

؟
ٌ

ً
ع

 

؟
ٌ

ً
ع

 

؟
ٌ

ً
ع

 

 



 

47 

47  

01005136959 01222978682 
 عًُٝات ْكٌ ايدّ : 

 ٌ د عً د ق  ّ ل ْعا ف ٚ ة  ف ختً مل ٌ ا فؿائ ني اي ّ ب د ٌ اي ك ْ ٔ ه  ؟مي

 ٚأٜهًا ٚدٛز األدػاّ املهاز٠ . ٠ٛيساملبػبب ٚدٛز املٛاز 
 :  حتدٜد ْٛع فصًٝة ايدّ

 َٔ ؾكا٥ٌ ايسّ هلا َٛيسات ٜٚكابًٗا أدػاّ َهاز٠ , نٌ ؾك١ًٝ 
 ,  anti-aٜكابًٗا أدػاّ َهاز٠ َهاز٠ هلا ٢ٖ  aؾُجاًل املٛيسات  

 َٚٔ خالٍ ايتؿاعالت ايت٢ تتِ بني املٛيسات ٚاألدػاّ املهاز٠ 
 ٚسسٚخ ؽجط يًسّ ميهٔ ؼسٜس ْٛع ايؿك١ًٝ .

  
 
 
 
 
 

 خطٛات حتدٜد ْٛع فصًٝة ايدّ : 

 :  anti-a  ٚanti-bؾك١ًٝ ايسّ ًٜعّ ٚدٛز نال ْٛع٢ األدػاّ املهاز٠  يتعٝني
 ٜتِ غشب ع١ٓٝ زّ َٔ ايؿدل املطاز ؼسٜس ؾكًٝت٘  -1

 ٚٚنع قططتني َٔ ايسّ ع٢ً ؾطو١ ظداد١ٝ ْعٝؿ١ . 

 ع٢ً قطط٠ anti-bع٢ً قطط٠ ايسّ األٚىل ٚ  anti-aْهع  -2

 .  ايسّ ايجا١ْٝ

 :  ايٓتٝذة : تٛدد أزبعة أستُاالت ٖى

  ( : حتدٜد فصائٌ ايدّ 5ددٍٚ ) 
 ؾك١ًٝ ايسّ احملت١ًُ  قطط٠ ايسّ ايجا١ْٝ  قطط٠ ايسّ األٚىل  ّ

 A (  --عسّ ؽجط )  ؽجط ) +(  1

 B ؽجط ) + (  ( --عسّ ؽجط ) 2

 AB ؽجط ) + (  ؽجط ) + (  3

 O ( --عسّ ؽجط ) ( --عسّ ؽجط ) 4

 

 

 

 

AB 

 مستقبل عام

O 

 عام معطى 
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 خماطس ْكٌ ايدّ : 

: ٜٛدد بعض   ) ٌ كب ملطت كى ) ا ملًت عسض هلا ا ّ ايتى ٜت د كٌ اي ملستبطة ٓب ملخاطس ا  ا

عٓسَا ٜٓكٌ ي٘ زّ غري َٓاغب يٓٛع ؾكًٝت٘ ٚتعٗط عًٝ٘ أعطاض َجٌ : ضعؿ١ ؾ٢ اؾػِ ,  -1
قساع , اآلّ ؾ٢ ايكسض , نٝل ؾ٢ ايتٓؿؼ , ظضق١ , عسّ أْتعاّ زقات ايكًب , أنؿاض نػط 

 .  ايسّ , ٚتٓت٢ٗ غايبًا بايٛؾا٠
 .   ٚأٜهًا ؾريٚؽ األٜسظ Bإْتكاٍ عس٣ٚ ؾريٚغ١ٝ َجٌ ايؿريٚؽ املػبب ملطض ايتٗاب ايهبس  -2

ٌ ت عً فشٛؾا فُٛعة َٔ اي ّ إىل  د  ؟خيضع اي

  يتأنس َٔ خًٛٙ َٔ ايها٥ٓات املػبب١ يألَطاض َجٌ : ايؿريٚغات ٚنصيو َٓاغبت٘ يسّ املتًك٢ . 

 عاٌَ ايسٜطٛع : 
 تكام ع٢ً غطح خالٜا ايسّ اؿُطا٤ٜٛدس ْٛع َٔ َٛيسات األي

 تعطف مبٛيسات عاٌَ ايطٜػٛؽ باألناؾ١ إىل َٛيسات األيتكام  
  اـاق١ بؿكا٥ٌ ايسّ ,

 ٜتشهِ ؾ٢ ٚضاث١ َٛيسات عاٌَ ايطٜػٛؽ ثالث١ أظٚاز َٔ 
 اؾٝٓات , وًُٗا ظٚز ٚاسس َٔ ايهطَٚٛغَٛات .

ٛع ٌ ايسٜط َ عا ب اي د ٛ َ (Rh
ٛع ( + ٌ ايسٜط َ عا ب اي Rh)  ضاي

- ) 
   سّايتٛدس َٛيسات األيتكام ؾ٢ ال    سّايؾ٢ َٛيسات األيتكام تٛدس 

 % َٔ ايبؿط 15ميجًٕٛ سٛاىل   % َٔ ايبؿط 85ميجًٕٛ سٛاىل 
ٚدٛز أ٣ دني غا٥س َٔ أظٚاز اؾٝٓات ايجالث١ أٚ 

   أنجط ٜؤز٣ إىل تهٕٛ َٛيسات عاٌَ ايطٜػٛؽ 
 تهٕٛ مجٝع دٝٓات٘ َتٓش١ٝ

 ٛع : اُٖٝة عاٌَ ايسٜط

 ٌ ز عً ٚا ٌ ايص قب ٚأٜضًا   ّ د ٌ اي ك تْ  ٝا ٌ عًُ قب ٛع  د عاٌَ ايسٜط ؼٜد  ٍ فا ّ إغ  ؟جيب عد

 اطط تهٕٛ أدػاّ َهاز٠ ملٛيسات عاٌَ ايطٜػٛؽ تػبب تهػري خالٜا ايسّ اؿُطا٤ .يتذٓب ك
  فى اذتٌُ ٚايٛالدة : Rhدٚز عاٌَ ايسٜطٛع 

1-  ٌ Rh) إشا تعٚز ضد
Rhَٔ إَطأ٠ ) (   +

Rh) ٓني زاخٌ ايطسِ ( ٚنإ اؾ -
ؾإٕ دع٤ًا َٔ  ( +

 زّ اؾٓني ىتًط بسّ أَ٘ عٓس ايٛالز٠ 
ٜٓب٘ دٗاظٖا املٓاع٢ إلْتاز أدػاّ َهاز٠ ملٛيسات األيتكام اـاق١ بعاٌَ ايطٜػٛؽ , ٚتبك٢  -2

 األدػاّ املهاز٠ ؾ٢ زّ األّ , 
Rhإشا محًت األّ ؾ٢ دٓني)  -3

ٔ اؿٌُ األٍٚ تٓتكٌ َٔ (  ؾإٕ األدػاّ املهاز٠ ايت٢ تهْٛت َ +
 زّ األّ إىل زّ اؾٓني عٔ ططٜل املؿ١ُٝ , 

 تعٌُ األدػاّ املهاز٠ ع٢ً تهػري خالٜا زّ اؾٓني ٚإقابت٘ بأُْٝٝا ساز٠ قس تؤز٣ إىل َٛت٘ . -4
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 ؾ٢ ساي١ أنتؿاف ٖصا األختالف قبٌ ٚالز٠ ايطؿٌ األٍٚ  يًٛقاٜة َٔ االصابة

 ع١ َٔ نٌ ٚالز٠ يٛقا١ٜ ايطؿٌ ايكازّ . غا 72إعطا٤ األّ َكٌ ؾ٢ خالٍ  -1
Rh) ؼت٣ٛ ع٢ً  ّٚ َٔ ايطؿٌ ّ األٖصا املكٌ ٜكّٛ بتهػري ن١ُٝ ايسّ ايت٢ أختًطت بس -2

+   )
 ,ٚشيو قبٌ إٔ تػتشح دٗاظ َٓاع١ األّ يتهٜٛٔ أدػاّ َهاز٠ . 

 :  َعًَٛة
 ّ  1940انتؿؿت َٛيسات عاٌَ ايطٜػٛؽ ألٍٚ َط٠ ؾ٢ عاّ 

 ع٢ً ايسّ يٓٛع َٔ ايكطز٠ ٜػ٢ُ ايطٜػٛؽ عٓس عٌُ أعاخ
 ؾ٢ غالي١ َٔ ايكطٚز تػ٢ُ ضٜػٛؽ ٚيصا أطًل ع٢ً ٖصٙ  

 املٛيسات أغِ عاٌَ ايطٜػٛؽ . 

  ثاًْٝا : اؾٝٓات املتهاًَة
 ٔ َ ٕ فة شٚدا ٙ ايؿ ر حٖ  فى تٜٛز  ِ ٜتشه ح  ٝس ة ،  فة ايٛزاٝث ى فُٝا بٝٓٗا إلظٗاز ايؿ ت تػرت دٝٓا ٖى 

ٜتٛقف ظٗٛز ا ت ، ٚ ؾٝٓا نال ايصٚدنيا  ٔ َ ٌ ق ٚاسد عًى األ د  دة عًى ٚدٛد دني ضائ فة ايطائ  ، يؿ
أَا غٝاب أ٣ ظٚز َٔ اؾٝٓات ايػا٥س٠ أٚ نالُٖا غٝؤز٣ إىل عسّ ظٗٛض ايكؿ١ ايػا٥س٠ , ٚتعٗط  

 ايكؿ١ املكاب١ً املتٓش١ٝ . 
ًَة ها ملت ت ا ٓا ة اؾٝ ًَج  ,  أشٖاز ْبات بطًة ايصٖٛزتٛاضخ قؿ١ يٕٛ  َٔ أ

ٕ ايكسَصىايًسٝح ميجٌ  ةايكؿ١  ٛ د ٌ  ايطائ ٝضبُٝٓا ميج ٕ األب شٝةايكؿ١  ايًٛ ملٓت  .  ا
قؿ١ يٕٛ األظٖاض ؾ٢ ْبات بػ١ً ايعٖٛض ٜتشهِ ؾٝٗا ظٚدإ كتًؿإ َٔ اؾٝٓات ايػا٥س٠ ٚميع 

 . a ,bٚاؾٝٓات املتٓش١ٝ ٜطَع هلا باؿطؾني  A ,Bهلا باؿطؾني 
 بضلة الشيىر تًجني صاللتني مو نباتات عهد

ٕ .ن   ٌ َُٓٗا وٌُ أظٖاضاً بٝها٤ ايًٛ
 % قطَع100٣يٕٛ أظٖاض ْباتات اؾٌٝ األٍٚ 

 عٓس إدطا٤ ايتًكٝح ايصات٢ بني ْباتات اؾٌٝ
 األٍٚ ٚظضع بصٚضٖا ,  

 يٕٛ األظٖاض ؾ٢ ْباتات استُاالت تٛاضخ قؿ١ 
 7: 9 اؾٌٝ ايجا٢ْ

 عٓس تٗذني ْباتات بػ١ً ايعٖٛض ؼٌُ أظٖاضًا
 ت ؾ٢ اؾٌٝ األٍٚ أظٖاضًا قطَع١ٜبٝها٤ َعًا ْتذ 
  7:  9% ٚؾ٢ اؾٌٝ ايجا٢ْ تٓتر أظٖاضًا قطَع١ٜ ٚأظٖاضًا بٝها٤ بٓػب١  100بٓػب١  

 إٕ ظٗٛض ايًٕٛ ايكطَع٣ ) ايكؿ١ ايػا٥س٠ ( ؾ٢ 
 أظٖاض ْباتات بػ١ً ايعٖٛض ٜعتُس ع٢ً أدتُاع

 اؾٝٓني دني غا٥س َٔ نٌ ظٚز أٚ أنجط ; ألٕ نال 
 نإ ؾ٢ إْتاز يٕٛ األظٖاض ايكطَع٣ايػا٥سٜٔ ٜؿاض 
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ني     ع َ  ِ ز إْصٜ فى إْتا ُا  َٗٓ  ٌ ن  ِ ٜتشه ح  ٜؤثط ؾ٢ تهٜٛٔ ايًٕٛ ايكطَع٣ , ٝس

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تهاٌَ عٌُ اؾٝٓات , سٝح ميهٔ ؾ٢ ٖصٙ اؿاي١ اؿكٍٛ ع٢ً ايكؿ١ ايػا٥س٠ 
 َٔ أبٜٛٔ وٌُ نٌ َُٓٗا ايكؿ١ املتٓش١ٝ .

 ات املٓسي١ٝ ) قإْٛ ايتٛظٜع اؿط يًعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ ( ْػب١ اؾٌٝ ايجا٢ْ ؾ٢ ساي١ ايكؿ
 , 1:  3:  3:  9تهٕٛ 

  7:  9أَا ْػب١ اؾٌٝ ايجا٢ْ ؾ٢ ساي١ ايكؿات ايالَٓسي١ٝ ) اؾٝٓات املتها١ًَ ( تهٕٛ  
ٕ اشٖاز بطًة ايصٖٛز  فة يٛ ٓٝة يؿ ٚاؾٝ ملعٗسٜة  ة ايطسش ا ٚزاٝث ح عًى اضظ  ٚض

ة  ت ايتايٝ ذٝٓا َٔ ايتٗ ػة  ٓا     aaBb   ×Aabb-1        AaBb X aabb -2اي

aaBb  ×Aabb-1          AaBb X aabb -2 

aaBb      X     Aabb          
Ab  ab              aB   ab 
AaBb    Aabb  aaBb aabb           

         

AaBb         X      aabb 
AB  Ab   aB   ab         ab 
 AaBb    Aabb  aaBb aabb       

  

 ثايجًا : اؾٝٓات املُٝتة 

 ٌ عٝط ٘ ت ًٝ ب ع رتت ٔ اؿى ٜ هائ زاً ًي ب أضسا كٝة ( تطب ة )ْ  َتُاًث ٛزة  دَا تٛدد بؿ ت ٓع بعض اؾٝٓا

ُس ع َٔ اي فة  كتً  ٌ س َسا فى  ؿى  هائٔ ا ت اي َٛ ٜٛة مما ٜؤدى إىل  ت اؿٝ  ,  بعض ايعًُٝا
 . ٜٚطًل ع٢ً ٖصٙ اؾٝٓات أغِ اؾٝٓات املُٝت١ أٚ ايكات١ً

 * : ت ُٖا  ؾٝٓا َٔ ا ني  ٛع ة إىل ْ ملُٝت ت ا ؾٝٓا ِ ا كط  ت

ة -1 د ة ايطائ ملُٝت ت ا ؾٝٓا ة -2 ا شٝ ملتٓ ة ا ملُٝت ت ا ؾٝٓا  ا

 دني يٕٛ ايؿعط األقؿط ؾ٢ ايؿ٦طإ َجٌ  
 غالي١ ايبٛيسٚز ؾ٢ األبكاض. - 

 دني غٝاب ايهًٛضٚؾٌٝ ؾ٢ ْبات ايصض٠ َجٌ  
 ايعت٘ ايطؿٛىل ؾ٢ األْػإ .- 

 فة يٕٛ غعس ايفئسإ : ٚزاثة ص

 َُٓٗا شٚ ؾعط أقؿط ٖذني نٌتٗذني شنط ٚأْج٢ َٔ ايؿ٦طإ , 
 1َٚات ايطبع .  1:  2, ؾهاْت ْػب١ اؾٌٝ ايٓاتر 

 ؟َٛت ايفئسإ ايصفساء ايٓكٝة عًٌ

ب َٔ  بطب ز  ٚ ش د  دٛ بٚ ة تتطب كٝ ة ْ ساي فى  ة  د ت ايطائ ؾٝٓا  ا

 ٕ سا فئ ت اي َٛ ِفى  س ٌ ايس خ  دا
 أؾطاز اؾٌٝ % َٔ 25متجٌ سٛاىل , ٖٚصٙ ايؿ٦طإ املٝت١ 

 ٖذ١ٓٝ ايٓاتر , ٜٚتِ ٚضاث١ ٖصا املطض َٔ خالٍ آبا٤ 
 ؾ٢ ايرتنٝب اؾ٢ٓٝ .  
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 ٚزاثة صفة غٝاب ايهًٛزٚفٌٝ فى ْبات ايرزة : 

 عٓس تًكٝح بعض ْباتات ايصض٠ تًكٝشًا شاتًٝا , ثِ ظضاع١
 اؿبٛب ايٓاػ١ َٓٗا يٛسغ منٛ بعض ايبازضات خاي١ٝ َٔ  

 ًٛضٚؾٌٝ ) بٝها٤ ايًٕٛ ( تُٓٛ يؿرت٠ قكري٠ , ثِ تصبٌ ايه
 , ٚمتٛت

 عًٌ منٛ بعض ايبادزات خايٝة َٔ ايهًٛزٚفٌٝ ثِ تربٌ ٚمتٛت؟

ة   كٝ ة ْ د بؿٛز د ٛ شى ٜ َتٓ ت  ممٝ ني  د ب  زبطب ٚ ش ُاع  دت ى إ د ؤ ٜ . 

ت دزا عض با فى ب عًا  َ شى  ملتٓ ت ا ؾٝٓا هٕٛ ا ّ ت د ة إىل ع ز ر  اي

ب ايٓب  هط ٌ ايتى ت فٝ ٚ ٛز هً ة اي د خضسَا ْٛٗا األ ت ي  ,  اتا
 ٢ٖٚ َػؤٚي١ أٜهًا عٔ اَتكام ايطاق١ ايه١ٝ٥ٛ إلمتاّ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ .

 طبل َاتعًُت :  

ٍ َطض ٚضاث٢ ٜعطف بايعت٘ ايطؿٛىل ٜػبب  ٜٛدس ؾ٢ بعض األطؿا
ٌ َٔ  , ؾُا ْتٝذ١ ( aaاملٛت يٛ ناْت دٝٓات٘ َتٓش١ٝ )    ظٚاز ضد

 ١ .أَطأ٠ نٌ َُٓٗا ٖذني ؾ٢ ٖصٙ ايكؿ
 تأثري ايعسٚف ايبٝئٝة عًى فعٌ بعض ادتٝٓات 

 أعتكس ايهجريٕٚ إٔ اؾٝٓات الٜتأثط عًُٗا بأ٣ عٛاٌَ أخط٣ , 
 : ادتٝٓاتتأثري عٌُ 

 ًَٛثات اهلٛا٤ , ْٚكل األنػذني , ٚايتعطض يألؾعاعات ,  َجٌ  ايعٛاٌَ احملٝطة بايهائٔ اذتى -1
 طاض٠ , َجٌ : ايه٤ٛ , ٚزضد١ اؿ ايعٛاٌَ ايبٝئٝة -2

 تأثري غٝاب ايطٛء عًى ظٗٛز صفة ايهًٛزٚفٌٝ فى ايٓباتات ارتطساء : 

 أغتٓبت فُٛع١ َٔ سبٛب ايكُح أٚ بصٚض ايؿٍٛ ؾ٢ سذط٠ َع١ًُ-1
 ٚفُٛع١ أخط٣ مماث١ً ؾ٢ َهإ َه٤٢ ,  -2
 اجملُٛعتني بإْتعاّ يعس٠ أٜاّ .  ض٣ ايبازضات ؾ٢-3

 عطن١ يًه٤ٛ ٚعسّ ته١ْٛ تهٕٛ ايهًٛضٚؾٌٝ ؾ٢ ايبازضات امل ْكسغ
 عٓس ايتعطض يًعالّ

 وتاز اؾني املػؤٍٚ عٔ تهٜٛٔ ايهًٛضٚؾٌٝ ؾ٢  االضتٓتاز
 إىل عاٌَ ايه٤ٛ يه٢ ٜعٗط تأثري اؾني ,اـهطا٤  ايٓباتات

 أَا عٓس غٝاب اؾني املػبب يعٗٛض ايهًٛضٚؾٌٝ ؾٝعذع ايٓبات عٔ تهٜٛٔ ايهًٛضٚؾٌٝ 
 ست٢ يٛ ٚنع ؾ٢ ايه٤ٛ

 ًٕٛ أٚزام ايهسْب ايداخًٝة بايًٕٛ األخطس ؟ عدّ ت عًٌ

 يعسّ تعطنٗا يًه٤ٛ ٚاؾني املػ٦ٍٛ عٔ تهٜٛٔ ايهًٛضٚؾٌٝ الٜٓؿط اال ؾ٢ ايه٤ٛ
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ظٌ ؼسٜس اؾٓؼ سًِ ٜطاٚز نجري َٔ ايبؿط َٓص ظَٔ طٌٜٛ , ٚظًت ؾهط٠ إٔ املطأ٠ ٢ٖ املػؤٚي١ 
ن٢ , َٚع أنتؿاف ايهطَٚٛغَٛات اؾٓػ١ٝ عٔ ْٛع دٓٝٓٗا شنطًا أّ أْج٢ ست٢ َٓتكـ ايكطٕ املا

 تٛقٌ ايعًُا٤ إىل إٔ ايطدٌ ٖٛ املػؤٍٚ عٔ ؼسٜس دٓؼ اؾٓني . 
 نٝـ تؿػط إٔ ايطدٌ ٖٛ املػؤٍٚ عٔ ؼسٜس دٓؼ اؾٓني ؟ 

ٓظ فى األْطإ   حتدٜد ادت

 ظٚدًا َٔ ايهطَٚٛغَٛات تٓكػِ إىل ْٛعني َٔ ايهطَٚٛغَٛات :  23تٛدس ؾ٢ خالٜا األْػإ 
 نسَٚٛضَٛات دٓطٝة سَٚٛضَٛات دطدٜةن

 عسزٖا ظٚز ٚاسس , ظٚدًا  22عسزٖا 
 كتًؿ١ ؾ٢ ايصنط عٔ األْج٢ َتؿابٗ٘ ؾ٢ نٌ َٔ ايصنط ٚاألْج٢

 

 املسأة )املسأة فى االْطإ( ايسدٌ )ايرنس فى االْطإ(

ظٚدًا َٔ ايهطَٚٛغَٛات اؾػس١ٜ  22ؼت٣ٛ ع٢ً 
 ١ٝ ٚظٚز َتُاثٌ َٔ ايهطَٚٛغَٛات اؾٓػ

ظٚدًا َٔ ايهطَٚٛغَٛات اؾػس١ٜ  22ؼت٣ٛ ع٢ً 
 ٚظٚز كتًـ َٔ ايهطَٚٛغَٛات اؾٓػ١ٝ 

 (44  +XX )  (44  +XY ) 

 زا٥ُا (  X+  22) االَؿاز َتؿاب١ٗ ( Y+ 22) ( أٚ X+  22االَؿاز كتًؿ١ اَا ) 
 ( عٝٛإ ٣َٛٓ X+  22إشا خكبت ايبٜٛه١ ) 

  (22  +Y   ( ٜتهٕٛ دٓني شنط )44  +XY  . ) 
 ( عٝٛإ ٣َٛٓ  X+  22إشا خكبت ايبٜٛه١ ) 

 (22  +X  ( ٜتهٕٛ دٓني أْج٢ )44  +XX  ) 
 (  y( عٔ ايهطَٚٛغّٛ )  Xىتًـ ايهطَٚٛغّٛ ) 

 اؾٝٓات ايت٢ وًُٗا نٌ َُٓٗا. ؾ٢ اؿذِ ْٚٛع
ٌ كاب مل ٛزاثى ا ٌ اي شًٝ  ٜٛنح أستُاالت إلاب ايصنٛض ٚاألْاخ .  ايت

 از املصنط٠ ٚاملؤْج١ باألْكػاّ املٝٛظ٣ ـالٜا املٓاغٌ تتهٕٛ األَؿ
 ٚيصيو ؼت٣ٛ ع٢ً ) اـك٢ ؾ٢ ايصنط ٚاملباٜض ؾ٢ اإلْاخ (

 ْكـ عسز ايهطَٚٛغَٛات األَؿاز املٛدٛز٠ باـالٜا اؾػس١ٜ 
نس ر ر اي  سٝٛاْاتْٛعني َٔ اؿٝٛاْات امل١ٜٛٓ بٓػب َتػا١ٜٚ ,  ٜٓت

 ( Yايكبػ٢ )  اْات ١َٜٛٓ ؼٌُ( , ٚسٝٛ ١َٜٛٓX ؼٌُ ايكبػ٢ ) 
ُا األْجى  ( .  Xؼٌُ ايكبػ٢ ) تٓتر ْٛعًا ٚاسسًا َٔ ايبٜٛهات  بٝٓ

ت ؼدد دٓظ اؾٓني ٚيٝظ ايبٜٛضا ٜٛة ٖى ايتى  ملٓ ت ا ٛاْا ٕ اؿٝ ذ  )عًٌ؟( إ

 (Y) ( ,Xاؾٝٓات احملُٛي١ ع٢ً ايهطَٚٛغَٛات ) بؾ٢ األؾٗط األٚىل َٔ اؿٌُ .  حتدٖد اجلٍظ

 ايجايح ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 ايٛزاثٝة ايٛزاثة ادتٓطٝة ٚاألَساض 
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 أضبٕعًا وَ بداٖة احلىن 12بعد  ٗع وَ بداٖة احلىنأضاب 6 بعد

(  Yٜبسأ اؾٓني ايص٣ وٌُ ايهطَٚٛغّٛ )
( ) غري املتُٝع٠ؾ٢ إْتاز ٖطَْٛات ؼح أْػذ١ املٓاغٌ 

 ,يتهٜٛٔ اـكٝتني
 ثِ تتُاٜع باق٢ األعها٤ ايتٓاغ١ًٝ ايصنط١ٜ 

( ؾ٢  Yٜبسأ اؾٓني ايص٣ الوٌُ ايكبػ٢ ) 
 تهٜٛٔ املبٝهني ,

 
 ثِ تتُاٜع باق٢ األعها٤ ايتٓاغ١ًٝ األْج١ٜٛ 

 ؾ٢ بعض اؿٝٛاْات ٜتِ ؼسٜس اؾٓؼ سػب ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ , :  َعًَٛة
 ؾُجاًل تًعب زضد١ اؿطاض٠ ايت٢ ٜتعطض هلا بٝض ايػالسـ املا١ٝ٥ زٚضًا ؾ٢ ؼسٜس اؾٓؼ , 

 س ؾكػٗا إْاثًا , ايبٜٛهات ايكطٜب١ َٔ غطح ايرتب١ تهٕٛ زضد١ سطاضتٗا أع٢ً ؾتٓتر عٓ-1
 ايبٜٛهات ايبعٝس٠ عٔ غطح ايرتب١ ؾتهٕٛ زضد١ سطاضتٗا أقٌ َٔ ايػطح ؾتٓتر عٓس ؾكػٗا شنٛضًا . -2

 اذتاالت ايهسَٚٛضَٛٝة ايػاذة فى اإلْطإ 

ؼسخ اؿاالت ايهطَٚٛغ١َٝٛ ايؿاش٠ ْتٝذ١ أخطا٤ عٓس تهٜٛٔ األَؿاز , ٜرتتب عًٝٗا تهٜٛٔ 
 ْكل أٚ ظٜاز٠ ؾ٢ عسز ايكبػٝات اؾٓػ١ٝ أٚ ايكبػٝات اؾػس١ٜ .أؾطاز غري طبٝعني ْتٝذ١ 

 *َٔ أَج١ً اؿاالت ايهطَٚٛغ١َٝٛ ايؿاش٠ : 
 تريْس ساية-2 ساية نكٜٓفًرت-1 

 اْج٢ شنط ادتٓظ
 ( 44  +X) ( XXY+  44) تسنٝبة

ٔ (  XX+  22إخكاب بٜٛه١ ؾاش٠ )  ٜٓترَ 
 ( Y+  22عٝٛإ ٣َٛٓ ) 

(   O+ 22 إخكاب بٜٛه١ ؾاش٠ )
 ( X+  22عٝٛإ ٣َٛٓ ) 

سسٚخ ظا٥س إىل  Xٜؤز٣ ٚدٛز نطَٚٛغّٛ  ْتٝذت٘ 
سٝح  أختالٍ ؾ٢ اهلطَْٚٛات اؾٓػ١ٝ

 Xتعرب اؾٝٓات األْج١ٜٛ احملُٛي١ ع٢ً ايكبػ٢ 

ايص٣ وٌُ دٝٓات يكؿات غري  Xْكل ايكبػ٢ 
أْج٢ بٗا ايعسٜس َٔ دٓػ١ٝ ٜٓتر عٓ٘ 

  ايتؿٖٛات .
عكِٝ ْتٝذ١ غٝاب اـالٜا شنط  -1 األعساض

 املٛيس٠ يًشٝٛاْات امل١ٜٛٓ , 
 عك٢ً ,تأخط -2
 ظٗٛض بعض ايكؿات األْج١ٜٛ :  -3
 ايكا١َ منٛ سذِ ايجسٜني,طٍٛ  -أ

 منٛ األططاف أنجط َٔ ايطبٝع٢ هلا . -ب

 قكط ايكا١َ , -1
التكٌ إىل َطس١ً ايبًٛؽ يعسّ ٚدٛز -2

 ن١ُٝ ناؾ١ٝ َٔ اهلطَْٛات , 
 ط٤٢ , عك٢ً بمنٛ -3
ٚدٛز بعض ايعٝٛب اـًك١ٝ ؾ٢  -4

 ايكًب ٚايه٢ً .
 

 

 

 

 

َات فى  السغ أختكف أعداد ايهسَٚٛضٛ

 نٌ ساية 

 ( ِ ّ زق ( ثكخ  21السغ تهساز ايهسَٚٛضٛ

 َسات
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 ساية دإٚ )ايطفٌ املػٛىل(

تٓؿأ ْتٝذ١ إخكاب َؿٝر ؾاش ) سٝٛإ ٣َٛٓ أٚ بٜٛه١ ( وٌُ ظٚداً ناَالً َٔ ايهطَٚٛغَٛات 
, ؾٝٓتر طؿاًل وٌُ ؾ٢ خالٜا دػُ٘ ثالخ ْػذ َٔ ايهطَٚٛغَٛات  21ؾ٢ ايعٚز ضقِ 

 ( .  XX+  45( أٚ أْج٢ )  XY+  45ٕٛ ٖصا ايطؿٌ شنطًا ) اؾػس١ٜ ٚقس ٜه
 عمن قد تصٗب حالة تريٌس الركٕز ٔاالٌاث؟

 (  XX+  45( أٚ أْج٢ )  XY+  45شنطًا )  (21الٕ اؿاي٘ تٓؿأ َٔ ظٚز َٔ ايهطَٚٛغَٛات اؾػس١ٜ )ضقِ 

 ساية دإٚ )ايطفٌ املػٛىل(أعساض 

 َؤخط٠ ايطأؽ َػطش٘ , -4    ٚد٘ بٝها٣ٚ , -3    قكط ايكا١َ , -2   منٛ َتاخط ,-1
 ايعٕٝٛ قسب١ ,-7     األشٕ قػري٠ ,   -6      أقابع ايكسَني ٚايٝسٜٔ قكريتإ ,-5
 ايؿِٗ َتأخط ) ؽًـ عك٢ً ( . -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٓظ   ايصفات املستبطة بادت

كع  ة ت دٜ دط ت  فا ٓاتؾ ة )   ٗادٝ ؾٓطٝ ت ا َا ٛ ٛض َ ٚ هس  ,  ( X  ،Yعًى اي
أٍٚ َٔ أنتؿـ اؾٝٓات املطتبط١ باؾٓؼ أثٓا٤ زضاغت٘ يكؿ١  َاع َٛزدإايعامل تٛ

 يٕٛ ايعٕٝٛ ؾ٢ سؿط٠ ايسضٚغٛؾٝال ;
ّ بتٗذني  قا ح  x شنٛض زضٚغٛؾٝال بٝها٤ ايعٕٝٛ ٝس

r
y َٕٛٝع إْاخ محطا٤ ايع x

R 
x

R                          

 ٍ ٚ ٌ األ ؾٝ  طا٤ غا٥س٠ ع٢ً ايبٝها٤( ,إٔ قؿ١ ايعٕٝٛ اؿُ ا٣أؾطازًا محطا٤ ايعٕٝٛ )  ا
 ٍ ٚ ٌ األ ؾٝ د ا فسا ني أ ًٓا ب ذٝ ى تٗ دس َا .أ د   ٚعٓ

, ٚنإ َٔ  1:  3ظٗطت سؿطات ؼٌُ ايعٕٝٛ اؿُطا٤ , ٚأخط٣ ؼٌُ ايعٕٝٛ ايبٝها٤ بٓػب١ 
 املُهٔ أعتباضٖا قؿات َٓسي١ٝ يٛال َالسعت٘ إٔ اؿؿطات ايبٝها٤ نًٗا َٔ ايصنٛض .

عٝ ٕ اي ٛ ٕ ي دا ٛز َ عترب  مل ٜ  ٌ ة؟عً ديٝ َٓ ت  فا ت ؾ ؿػسا فى ا  ٕ ٛ 

  ٕ  اؿؿطات ايبٝها٤ نًٗا َٔ ايصنٛضال
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ت ٓا ؾٝ ٙ ا ر ٖ  ٕ ٕ أ دا ٛز َ (  Y( بُٝٓا )  Xقُٛي١ ع٢ً ايكبػٝات اؾٓػ١ٝ )  فطس 

الوٌُ غ٣ٛ ايكًٌٝ َٔ اؾٝٓات , ٚأطًل ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ ايكؿات املطتبط١ باؾٓؼ ; يصيو 
 ال َٔ ايكؿات املطتبط١ باؾٓؼ .أعترب َٛضدإ إٔ يٕٛ عٕٝٛ سؿط٠ ايسٚضغٛؾٝ

 ٌ ؾٓظ ؟اعً ة با ملستبط ت ا فا ٔ ايؿ َ ت  ؿػسا فى ا  ٕ عٝٛ ٕ اي  عترب َٛزدإ يٛ

  ٕ تال ٓا ؾٝ ٙ ا الوٌُ غ٣ٛ ايكًٌٝ  ( Y( بُٝٓا )  Xقُٛي١ ع٢ً ايكبػٝات اؾٓػ١ٝ )  ٖر
 َٔ اؾٝٓات

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ٓظ فى اإلْطإ :   ايصفات املستبطة بادت

( ؾ٢ اإلْػإ دٝٓات َػؤٚي١ عٔ بعض ايكؿات اؾػس١ٜ َجٌ :  Xّٛ ) وٌُ ايهطَٚٛغ
اهلُٝٛؾًٝٝا ) غٝٛي١ ايسّ ( , ٚع٢ُ األيٛإ , ٚقكط ايٓعط , ٚنُٛض ايعهالت . ٜٚٛضثٗا األب 

 ايصنٛض .  ؾكط ٚيٝؼألبٓا٥٘ اإلْاخ 
 ساية عُى األيٛإ : 

ة  خاؾ  ٕ ٛا متٝٝص األي ة عًى  دز ك ّ اي د ة ع  ساي

خضس  ٚاأل محس  ب األ شى ، بطب َتٓ ني  ٍد ٛ قُ ٚ 

 ( ّ ٛ ٛض َ ٚ هس  (  Xعًى اي

 ٢ األيٛإٛضاث٢ املكابٌ ٜٛنح تٛاضخ قؿ١ عُايتشًٌٝ اي
 
 

 ٌ فى عً ٚاسد فكط  ظني   ٌ متج ؾٓظ  ملستبطة با فة ا خايؿ ْا فى اإل ت  ؾٝٓا ٔ ا ٌ بصٚز َ رنٛز ٚمتج  ؟اي
 ( XXٓػ١ٝ)ؾ٢ اإلْاخ يٛدٛز ظٚز َٔ ايكبػٝات اؾ ٚ, ( الوٌُ دٝٓات  Yألٕ ايكبػ٢ ) 

 

  انثى محراء العني ×ذكر أبيض العني 
x

r
 y                       x

R 
x

R
 

 
 
 

x
R
 y   x

R
 y      x

R 
x

r
    x

R 
x

r
 

 أناث  محراء   هجينة            ء  ذكورمحرأ     
     

 

xr y x
R 

 xR
 

- 

 

P 

G 
 

F1 

 (انثى محراء العني )هجينة ×ذكر أمحر العني  
x

R
 y                       x

R 
x

r
 

 
 

 

x
R
 y   x

r
 y       x

R 
x

R
  x

R 
x

r
 

   ىأنث  أنثى               ذكر        ذكر  
بيض   مح               أ        نقية محراء       هجني       راءأمحر     

                      

 

xR y 
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  ؟ايرنس الٜٛزخ صفت٘ ألبٓائ٘ ايرنٛزعًٌ 
٘  (  X( ٚالٜٛضخ هلِ ايكبػ٢ )  Yٜٛضخ هلِ ايكبػ٢ )  ألْ

 عٔ ططٜل بٓات٘ ,  ايرنس ٜٛزخ صفت٘ ألسفادٙ ايرنٛز

 ألبٓا٥ٗا ايصنٛض ٚاإلْاخ . بُٝٓا تٛزخ األّ ايصفة
 ساية اهلُٝٛفًٝٝا : 

د ذًط اي ة يت ٜٚز د ايضس ٛا مل ٕ بعض ا هٛ ّ ت د ب ّ بع ح طب َٓت هسَٚٛضّٛ )دني  ٍ عًى اي  ( Xٚقُٛ

ة .  ٛي ف ة ايط سً َس فى  ة  خاؾ ت  ٛ مل فًٝٝا ا ٛ ب اهلُٝ د تطب ق ٚ  ، 

 :  َعًَٛة
( ؾ٢ شنط اإلْػإ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا َكابٌ  Yتٛدس بعض اؾٝٓات ع٢ً ايهطَٚٛغّٛ )  -1

قؿ١ ٚدٛز ( ٚيصيو ٜكتكط ظٗٛض ٖصٙ ايكؿات ع٢ً ايصنٛض ؾكط َجٌ  Xع٢ً ايهطَٚٛغّٛ ) 
 ايؿعط ع٢ً سٛاف األشٕ . 

,  Xساي١ نُٛض ايعهالت ٜػبب٘ دني َتٓش٢ ممٝت َطتبط باؾٓؼ وًُ٘ ايهطَٚٛغّٛ -2
ٚتكتكط اإلقاب١ ع٢ً ايصنٛض زٕٚ اإلْاخ , ٚتعٗط أعطان٘ عٓس عُط ايجا١ْٝ عؿط , ٜٚػبب 

 نُٛض تسضد٢ يًعهالت , ٚالميهٔ ايؿؿا٤ َٓ٘ ٜٚٓت٢ٗ باملٛت . 
ٓظ ايصفات املت  أثسة بادت

ؾٓطٝة  ت ا َا هسَٚٛضٛ ت اي ٚيٝط دٜة  ؾط ت ا َا هسَٚٛضٛ ت عًى اي فا ٙ ايؿ ر تٖ  كع دٝٓا ت

ت فا ٜٛس ضٝادة بعض ايؿ ؼ سٝاْاً عًى  ؿى أ ٔ ا هائ دٓظ اي  ٌ ٜٚعُ  ، , 
 سٝح ٜتأثط عٌُ ٖصٙ اؾٝٓات باهلطَْٛات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ أٚ األْج١ٜٛ  

 قؿ١ ايكطٕٚ ؾ٢ املاؾ١ٝ -1َجٌ 
 ؾ٢ اإلْػإ قؿ١ ايكًع -2
 قؿ١ قكط أقبع ايػباب١ ؾ٢ اإلْػإ . -3

 ساية ايصًع : 

ايتشًٌٝ ايٛضاث٢ املكابٌ ٜٛنح تٛضاخ قؿ١ تػاقط 
 ايؿعط : 

ب ة ايؿًع  ضب ف ٚدٛز دمني غما٥س َػمؤٍٚ عمٔ     ؾ
ستػاقط ايؿعط   بٗطَْٛات ايصنٛض٠ ,  ٜٚتأث

ذني ب ايٛزاثى اهل ٝن ـ َعٗطٙ ؾ٢ ايصنط عٔ  ايرت ىتً
 ,  َعٗطٙ ؾ٢ األْج٢

ٛز ن ر فى اي ؾ٢ سايتني ؾ٢ ايرتنٝب  فتعٗس ساية ايؿًع 
( ْتٝذ١  B + B( ٚايرتنٝب اهلذني )  B + B +ايٓك٢ ) 

 ٖطَْٛات ايصنٛض٠  تأثري
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خ فى اإلْا عس  قط ايػ ة تطا ف  (  B + B +إال بايرتنٝب اؾ٢ٓٝ ايٓك٢ ؾكط )  بُٝٓا التعٗس ؾ

ؾٝٓى )  ب ا نٝ رت ب اي شا َا أؾ  عإْٛ تػاقط ايؿعط . , ؾ٢ اؾٓػني الٜ ( BBأ
ٓظ   ايصفات احملددة بادت

تٛدس بعض ايكؿات ايت٢ ٜكتكط ظٗٛضٖا ع٢ً أسس اؾٓػني زٕٚ اؾٓؼ اآلخط ْتٝذ١ 
األختالؾات ؾ٢ اهلطَْٚٛات اؾٓػ١ٝ يس٣ نٌ دٓؼ , ٖٚصٙ اؾٝٓات َػؤٚي١ عٔ ظٗٛض بعض 

يصنٛض ; ألٕ اإلْاخ ايكؿات َجٌ إْتاز اؿًٝب , سٝح ٜهٕٛ قاقطًا ع٢ً اإلْاخ ؾكط زٕٚ ا
ؼ٣ٛ ٖطَْٛات دٓػ١ٝ َع١ٓٝ تػاعس اؾني ؾ٢ ايتعبري عٔ تأثريٙ , ٚنصيو ايكؿات اؾٓػ١ٝ 
ايجا١ْٜٛ ؾ٢ اإلْػإ َجٌ ظٗٛض ايًش١ٝ عٓس ايطداٍ , ٚأٜهًا قسض٠ إْاخ ايطٝٛض ع٢ً ٚنع 

 ايبٝض . 
 طسم ايدزاضة فى عًِ ايٛزاثة ايبػسٜة 

 ضذٌ ايٓطب ايٛزاثى : 

ًُا٤ قعٛب١ ؾ٢ زضاغ١ ايكؿات املٛضٚث١ ٚإْتكاهلا عٓس اإلْػإ ; ْعطًا يطٍٛ ايؿرت٠ هس ايع
بني دٌٝ ٚآخط , باألناؾ١ إىل ق١ً عسز األؾطاز ايٓاػ١ عٔ نٌ تعاٚز, يصيو واٍٚ ايعًُا٤ 
زضاغ١ بعض األمناط ايٛضاث١ٝ عٓس اإلْػإ عٔ ططٜل زضاغ١ غذٌ ايٓػب ايٛضاث٢ أٚ ؾذط٠ 

عا٥الت ٚغذٌ ايٓػب عباض٠ عٔ بٝاْات ٚضاث١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ ضغِ ؽطٝط٢ ٜٛنح ايعا١ً٥ يبعض اي
نٝؿ١ٝ تٛاضخ قؿ١ َع١ٓٝ ؾ٢ ايعا١ً٥ , سٝح تؿٝس ؾ٢ تتبع ايكؿات ايٛضاث١ٝ املدتًؿ١ خاق١ َا 
ٜطتبط َٓٗا ببعض ايتؿٖٛات أٚ األَطاض ايٛضاث١ٝ , نُا تؿٝس ؾ٢ ايتٓبؤ بأستُاالت ظٗٛض ٖصٙ 

 .  كب١ًايكؿات ؾ٢ األدٝاٍ امل
 
 
 
 
 

 دزاضة بعض اذتاالت ايٛزاثٝة فى اإلْطإ : 

 ساية املٗكة : 

خالٜا  ملالْني َٔ  ب ؾبؼ ا ذة غٝا ة ساية َسضٝة تٓػأ ْٝت ايبػس

َٛؽ س ٚاي عس   ٜٚػ٢ُ اآليبٝٓٛ أٚ عسٚ ايؿُؼ ٚايػ

 ايػذٌ ايٛضاث٢ ايتاىل ٜٛنح ٚضاث١ ساي١ املٗك١ , ٚايت٢ 
 ( .  aٜػببٗا دني َتٓح ) 

 
 
 

 

 ضذٌ ايٓطب ايٛزاثى يعائًة 
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 ساية تعدد األصابع : 

 ساي١ تعسز األقابع ) ٚدٛز أقبع غازؽ ( ٜػبب٘ دني غا٥س 
 ( :  DNAدزاضة ارتسٜطة ادتٝٓٝة ) حتًٌٝ 

أْت٢ٗ ايعًُا٤ قبٌ ؾرت٠ َٔ ٚنع خطٜط١ ؾُٝع اؾٝٓات ٚاملٛضٚثات ايبؿط١ٜ . ٚعٔ ططٜل 
 كباًل .ٖصٙ اـطٜط١ ميهٓٓا ايتٓبؤ باألَطاض ايت٢ قس ٜكاب بٗا اإلْػإ َػت

 فشو ايطائٌ ايسًٖى أثٓاء اذتٌُ : -دك

د ٛائ ف ؾ َاٖى  الٜا ا فى ا ة  ملٛدٛد ت ا َا هسَٚٛضٛ ـ اي ٔ ٓفش َ ة  ٝٓٝ

ني  ؾٓ حيٝط با ى  ر ٌ ايسًٖى اي   ؟ايطائ
التعزف على األمزاض الهاشئة عو سيادة أو نقص عدد الكزومىصىمات مثل حاالت كاليهفلرت أو ترينز أو  

 لى صىر هلذه الكزومىصىمات وعنل الطزس الكزومىصىمى للجهني داوى ، حًث ميكو احلصىل ع
 
 
 
 
 
 

 ايفشٛصات ايطبٝة قبٌ ايصٚاز

 ايؿشل ايطب٢ قبٌ ايعٚاز ٖٛ غًػ١ً َٔ ايؿشٛقات ايطب١ٝ ٜكّٛ بٗا املكبًٕٛ ع٢ً ايعٚاز ; 
 ( , يًتأنس َٔ خًُٖٛا َٔ األَطاض املعس١ٜ َجٌ : ايتٗاب ايهبس ايؿريٚغ٢ , َٚطض ) األٜسظ  -1
 األَطاض ايٛضاث١ٝ َجٌ : أُْٝٝا ايبشط األبٝض املتٛغط َٚٔ  -2

 ايفشٛصات ايطبٝة قبٌ ايصٚازاهلدف َٔ 

إعطا٤ املؿٛض٠ ايطب١ٝ سٍٛ أستُاي١ٝ أْتكاٍ تًو األَطاض يًططف اآلخط أٚ إىل األبٓا٤ ؾ٢  -1
 املػتكبٌ , 

َػاعستِٗ ع٢ً ايتدطٝط  إعطا٤ اـٝاضات ٚايبسا٥ٌ أَاّ املكبًني ع٢ً ايعٚاز َٔ أدٌ -2
 ألغط٠ غ١ًُٝ قشًٝا . 

قبٌ ايعٚاز َٔ عٛاٌَ إْتؿاض األَطاض  ٜٚعترب ظٚاز األقاضب ٚعسّ إدطا٤ ايؿشٛقات ايطب١ٝ
 ايٛضاث١ٝ ٚتػاعس ايؿشٛقات ايطب١ٝ ايعٚاز ع٢ً : 

 إلاب أطؿاٍ أقشا٤ .  .1

 .  اؿس َٔ إْتؿاض األَطاض ايٛضاث١ٝ ٚايتؿٖٛات اـًك١ٝ ٚايتأخط ايعك٢ً .2

ػٓب األعبا٤ املاي١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ عٓس ضعا١ٜ األبٓا٤ املكابني بأَطاض  .3
 . ٚضاث١ٝ
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 ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُع

 آيٝو دٝؿطٜع عامل ايايٛزاثٝة : )ايطبعة (ايبصُة 

ت ،  دة َسا هسز ع ٛزاثٝة قد تت ملادة اي ٕ ا ت ٚ أ عا ٙ ايتتاب ر ٖ

٘ ب ٕ تتػاب ٔ أ ه مي ٚال د ،  فس  ٌ ه ة ي فى ممٝص ني إال  ني أثٓ

ة  ُاثً ملت ِ ا ٛائ ت ايت كطساال  . ف

ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعطف ع٢ً ايؿدل عٔ ططٜل َكاض١ْ  ) ٢ٖٚ
 (  DNAَكاطع ) 

  أضتدداّ أختباز ايبصُة ايٛزاثٝة زتاالت 
, ؾ٢ زضاغ١ األَطاض اؾ١ٝٓٝ ٚعًُٝات  زتاٍ ايطبفى  -1

 ظضع األْػذ١ , ٚغريٖا , 
  (ايطب ايػسعى  )فى عامل  -2
 تتبع األطؿاٍ املؿكٛزٜٔ ,  -ب          ايتعطف ع٢ً اؾجح املؿ١ٖٛ ,  -أ 

 اؾطا٥ِ ايت٢ قٝست نس فٍٗٛ , ٚؾتشت ايتشكٝكات ؾٝٗا َٔ دسٜس ,  -دم 
 بطأت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٦َات األؾدام َٔ دطا٥ِ ايكتٌ ٚاألغتكاب , ٚأزاْت آخطٜٔ ,  -٤ 

 .  ػابهلا ايه١ًُ ايؿاق١ً ؾ٢ قهاٜا األْ -ٖم 
 ادتّٝٓٛ ايبػسى : 

ت  ٓا ؾٝ ل عًى َٛقع ا دٝق ف اي عس دة بايت ٝد خسٜطة دٝٓٝة   ِ زض

ة  ملطبب ت ا ٓا ؾٝ د ا دٜ ؼ  ٔ ه مي و  ري ٚب ت .  َا ٛضٛ هسَٚ عًى اي

ة ٛزاثٝ َساض اي  يأل

ّ ظٗطت ؾهط٠ اؾّٝٓٛ , ٚنإ عسز اؾٝٓات ايبؿط١ٜ ايت٢ تعطف عًٝٗا  1980ؾ٢ عاّ  -1
 دًٝٓا ,  450ًُا٤ سٛاىل ايع

ٜهِ اؾّٝٓٛ دني  ٢1500 َٓتكـ ايجُاْٝٓات تهاعـ ايعسز ثالخ َطات يٝكٌ إىل ؾ -2
 ايبؿط٣ نٌ اؾٝٓات ايت٢ تٛدس ؾ٢ ْٛا٠ نٌ خ١ًٝ دػس١ٜ , 

ظٚدًا َٔ ايهطَٚٛغَٛات  23دني تٛدس ع٢ً  80000ٚ  60000عسزٖا مبا ٜرتٚاح بني  ٜكٌ -3
 ل ايبؿط١ٜ , ٚتػِٗ ٖصٙ اؾٝٓات ؾ٢ ٚدٛز شيو ايعسز اهلا٥ٌ َٔ اـكا٥

,  DNAإٔ اؾٝٓات ؼٌُ ع٢ً يٛيب َعزٚز َٔ اؿُض اي٣ٚٛٓ أثبت ٚاططٕٛ ٚنسٜو 
  األضتفادة َٔ ادتّٝٓٛ

 ؾ٢ فاٍ قٓاع١ ايعكاقري ٚايٛقٍٛ إىل عكاقري بال أثاض داْب١ٝ  -1
زضاغ١ تطٛض ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ خالٍ َكاض١ْ اؾّٝٓٛ ايبؿط٣ بػريٙ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ  -2

 ٣ , اآلخط
ؼػني ايٓػٌ َٔ خالٍ ايتعطف ع٢ً اؾٝٓات املطن١ٝ ؾ٢ اؾٓني قبٌ ٚالزت٘ ٚايعٌُ ع٢ً  -3

 ؼػٝٓٗا .
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 املصطًشات األضاضٝة

 .  ْكاط أتكاٍ ايهطَٚاتٝسات ايساخ١ًٝ ؾ٢ أظٚاز ايهطَٚٛغَٛات املتُاث١ً : ايهٝاشَا
ٛغَٛات املتُاث١ً مبا ؼًُٗا َٔ تبازٍ أدعا٤ َٔ ايهطَٚاتٝسات ايساخ١ًٝ ؾ٢ أظٚاز ايهطَٚ : ايعبٛز
 دٝٓات . 

دٝٓات تػبب تعطٌٝ ايُٓٛ ٚتٛقـ اؿٝا٠ ؾ٢ َطاسٌ كتًؿ١ َٔ ايعُط ,  : ادتٝٓات املُٝتة
 سُٝٓا تٛدس بكٛض٠ َتُاث١ً ) ْك١ٝ ( . 

: َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ تٛدس ع٢ً غطح خالٜا ايسّ اؿُطا٤ , ٜٚرتتب عًٝٗا عًُٝات  َٛيدات األيتصام
 ْكٌ ايسّ . 

بٝاْات ٚضاث١ٝ ٜتِ عطنٗا ع٢ً ١٦ٖٝ ضغِ ؽطٝط٢ ٜٛنح نٝؿ١ٝ  : ضذٌ ايٓطب ايٛزاثى
 .  تٛاضخ قؿ١ َع١ٓٝ , ٚتؿٝس ؾ٢ تتبع ايكؿات ايٛضاث١ٝ املدتًؿ١

تكٓٝـ ايهطَٚٛغَٛات إىل أظٚاز َتُاث١ً ٚتطتب تٓاظيًٝا سػب سذُٗا  : ايطسش ايهسَٚٛضَٛى
 . 

ٜػٛز ؾٝٗا أسس اؾٝٓني ع٢ً اؾني املكابٌ , بٌ ٜتساخالٕ ساي١ ٚضاث١ٝ ال : ساية أْعداّ ايطٝادة
  َعًا ؾ٢ إظٗاض قؿ١ دسٜس٠ .

دٝٓات ٖصٙ ايكؿات قُٛي١ ع٢ً ايكبػٝات اؾٓػ١ٝ , ٚالٜتأثط  : ايصفات املستبطة بادتٓظ
 ظٗٛضٖا باهلطَْٛات اؾٓػ١ٝ . 

ٓػ١ٝ , ٚيٝػت دٝٓات ٖصٙ ايكؿات قُٛي١ ع٢ً ايكبػٝات اؾ : ايصفات املتأثسة بادتٓظ
 .  ايكبػٝات اؾٓػ١ٝ , ٜٚتأثط ظٗٛضٖا باهلطَْٛات اؾٓػ١ٝ

+  44( يس٣ بعض ايصنٛض ) Xساي١ َطن١ٝ تٓؿأ ْتٝذ١ ظٜاز٠ قبػ٢ دٓؼ)  : ساية نكٜٓفًرت
XXY  ) 

 ( . XO+  44( يس٣ بعض اإلْاخ )  Xساي١ َطن١ٝ تٓؿأ ْتٝذ١ ْكل قبػ٢ دٓؼ )  : ساية تريْس
 ( .  21طن١ٝ تٓؿأ ْتٝذ١ ٚدٛز قبػ٢ دػس٣ ظا٥س ؾ٢ ظٚز ايكبػٝات ضقِ ) ساي١ َ : ساية دإٚ

: ْٛع َٔ َٛيسات األيتكام ٜٛدس ع٢ً غطح خالٜا ايسّ اؿُطا٤ عٓس َععِ  عاٌَ ايسٜطٛع
 ايبؿط , ٜٚتشهِ ؾ٢ ٚضاثتٗا ثالث١ أظٚاز َٔ اؾٝٓات , ٚوًُٗا ظٚز ٚاسس َٔ ايهطَٚٛغَٛات .
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 ؾ٢ املهتب ٜػٌٗ ايعجٛض عًٝٗا تكٓٝـ ايهتب 
 ختتًف مجٝع ايهائٓات اذتٝة فى تتػاب٘ مجٝع ايهائٓات اذتٝة فى

 ٚسس٠ ايبٓا٤ ٚايٛظٝؿ١ ) اـ١ًٝ ( , 
) ايتػص١ٜ , اإلخطاز , ايتٓؿؼ , ايتهاثط , اؿطن١ , 

 اإلسػاؽ ٚايُٓٛ , ٚايٓكٌ ( , 

ايؿهٌ , ٚايرتنٝب , ٚططٜك١ املعٝؿ١ , 
 ايتهاثط ٚايتػص١ٜ , ٚنٝؿ١ٝ

  عًٌ ظٗست اذتادة إىل عًُٝة ايتصٓٝف ؟
 ْتٝذ١ يًتٓٛع اهلا٥ٌ ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ. -يٝػٌٗ زضاغ١ ٖصٙ ايها٥ٓات 

ح  : ايتصٓٝف ٖٛ ٝع ف بٝٓٗا  ختال ٚاأل  ٘ ٘ ايتػاب ب أٚد ت سط فُٛعا ت اؿٝة فى  هائٓا ب اي سٝت ت

ف عًٝٗا . عس ٚايت دزاضتٗا   ٌ  ٜطٗ

  ؟أضظ عًُٝةتصٓٝف ايهائٓات اذتٝة عًى اُٖٝة 
 ايتعطف ع٢ً نا٥ٓات دسٜس٠ ٚإناؾتٗا إىل فُٛعاتٗا املتؿاب١ٗ ,  ػٌٜٗ -1
 ٜؿٝس ايتكٓٝـ أٜهًا ايؿطٚع األخط٣ َٔ ايعًّٛ .  -3 

: أٍٚ َٔ قِٝ اؿٝٛاْات إىل سٝٛاْات شٚات زّ أمحط ٚأخط٣ الزّ  ايفًٝطٛف ايْٝٛاْى أزضطٛ
 عؿاب .هلا , نُا قػِ ايٓباتات إىل أؾذاض ٚؾذريات ٚأ

 تكٓٝـ ايأعتُس ع٢ً تعطٜـ ايٓٛع نُبسأ ع٢ًُ ٚأغاغ٢ ؾ٢  ْعاّ ايتصٓٝف اذتدٜح
، :  ايٓٛع ُا بٝٓٗا  فٝ ز  ٚا ص ٚتت َتػابٗة ،  ٛزفٛيٛدٝة  ت َ فا د هلا ؾ فسا ٔ األ فُٛعة َ

ُة ( . كٝ ة ) غري ع خؿب هٕٛ  ٚت دًا تػبٗٗا  فسا ر أ  ٚتٓت

 ايبػٌ ايتاجيٕٛ

ُٓمط  ٜٓتر َٔ تعٚاز بني أْج٢ األغمس ٚشنمط اي  
بايتماهٕٛ , ٚتتُٝممع أؾمطاز ايتمماهٍٛ بأْٗمما   
عك١ُٝ , سٝح تهٕٛ غري قازض٠ عًم٢ ايتمعاٚز   

 ٚايتهاثط ؾُٝا بٝٓٗا .

عٔ تعاٚز شنط اؿُاض بأْج٢ اؿكإ , ٜٚهٕٛ 
ٖصا ايؿمطز عكُٝمًا غمري  قمازض عًم٢ ايتمعٚاز       

 ٚإْتاز دٌٝ دسٜس

 ألْٗا أؾطاز  ٚالٜطًل َكطًح ايٓٛع ع٢ً أ٣ َٔ ايتاهٕٛ أٚ ايبػٌ ; ٚشيو
 يٝؼ هلا ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٚز ٚإْتاز دٌٝ دسٜس َٔ ْؿؼ ايٓٛع .
 ٖسٙ -َػهًة تعدد األمساء يًٓٛع ايٛاسد َجٌ ايكطة غب٘ 

ْعاًَا يتػ١ُٝ ايها٥ٓات أطًل  -يًتػًب ع٢ً ٖصٙ املؿه١ً  -أقرتح يٝٓٝٛؽ 
  ْعاّ ايتطُٝة ايجٓائٝةعًٝ٘ 

 االٍٚ ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 تصٓٝف ايهائٓات اذتٝةأضظ 

 

 

 

 ايسابعايباب 
 تصٓٝف ايهائٓات اذتٝة
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ايالت١ٝٓٝ , ٜٚهتؿ٢ ؾٝ٘ بأغِ  ٜهتب بايًػ١ ْعاّ ايتطُٝة ايجٓائٝة

ف ٜٚبسأ  ادتٓظثٓا٢٥ يهٌ نا٥ٔ , ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ األغِ األٍٚ ٖٛ أغِ  عس

ِ ايجا٢ْ ٖٛ أغِ  نبري ةٜٚهتب  ايٓٛع, ٚاإلغ ري ػ سسف ؾ . ٚقس أتؿل  بأ
ع٢ً إٔ تهتب ٖصٙ األوا٤ ايع١ًُٝ عطٚف الت١ٝٓٝ َا١ً٥ , أٚ ٜٛنع ؼت 

 ايكط١ أوٗا ايع٢ًُ .نٌ َٓٗا خط متٝٝعًا هلا عٔ غريٖا . ؾ
 عًٌ ايطبب فى أختٝاز ايًػة ايكتٝٓٝة نًػة عًُٝة ؟

خ بٗا  د ش َٔ ٜت د  د ٛ مية الٜ د ق ػة  ةي قابً ف  فٗى غري  ؼسٜ ى   أل

ري . ػٝ ٚ ت ة أ كتؿس  ٕ عا َ ت  ذا ُاتٗا  نً  ٚ   

 ايتطًطٌ اهلسَى يًتصٓٝف

تٛدس غبع َػتٜٛات يتكٓٝـ ايها٥ٓات اؿ١ٝ . نٌ 
قٌ عسزًا ٚأنجط اؾرتانًا ؾ٢ فُٛع١ َٓٗا تهِ نا٥ٓات أ

 ايكؿات عٔ اجملُٛع١ ايت٢ تػبكٗا , ٖٚصٙ اجملُٛعات ٢ٖ 
 ْٛع  –دٓؼ  –عا١ً٥  –ضتب١  –طا٥ؿ١  –ؾعب١  –ممًه١ 

 :  ايٓٛع
 ٜتهٕٛ ايٓٛع َٔ أؾطاز هلا ايكسض٠ ع٢ً ايتعٚاز ٚإْتاز ْػٌ

 ٚتٛدس فُٛعات أخط٣ تتٛغط نٌخكب َٔ ايٓٛع ْؿػ٘ .  
 ٝتني , َجٌ ؼت ايؿعب١ , ٚؼت ايطا٥ؿ١ .َتتاي فُٛعتني 

 املفتاح ايتصٓٝفى                                      

سى    املفتاح ايتصٓٝفى  ٔ نائ ف  عٜس ّ يت ملطتخد كٛد ا ز ، ت ٚا ف َستبة فى أش ٚؾا ٔ األ َ ة  ضًطً

. ٘ ة ي ّ بايٓطب ٛ عً َ  غري  

     ٜبسأ غكا٥ل ٚاغع١  -1 
 نًُا تكسَٓا ؾ٢ َػتٜٛات املؿتاح ايتكٓٝؿ٢ . ؼسٜسًا ٚأنجط خكٛق١ٝ تكبح ٖصٙ اـكا٥ل أنجط    -2   
 خالٍ نٌ خط٠ٛ , ميهٓو أختٝاض أسس ٚقؿني ع٢ً أغاؽ خكا٥ل ايها٥ٔ اؿ٢ , -3
 ٚؾ٢ ْٗا١ٜ املطاف , تكٌ إىل ٚقـ ٜكٛزى إىل أغِ ايها٥ٔ أٚ اجملُٛع١ ايت٢ ٜٓت٢ُ إيٝٗا .  -4

 ٛاع َٔ اؿؿطات : ) ايٌُٓ , ايصباب , ايبعٛض , ايؿطاؾ١ , ايطعاف ( .املؿتاح ايتكٓٝؿ٢ ايجٓا٢٥ ـُػ١ أْ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اذتػسات

 عدمية االدٓشة ذات ادٓشة

  شٔجني وَ االجٍحة شٔجني وَ االجٍحة

اجٍحةةةةةةةة  َجٌ ايٌُٓ
 غفافة

اجٍحة وػطاة 
عساغةةةةةةةٗ   

 ٌاصعة

ازجةةةةةةةةةن 
اطٕه وَ 

 اجلطي

وَ  اقصسجن از
 اجلطي
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 ايتصٓٝف اذتدٜح ايتصٓٝف ايتكًٝدى

 ّ  1969ايعامل ؾٝتهط عاّ  1700 ايعامل ناضٍ يٝٓٝٛؽ
 َع تطٛض ايتكٓٝات ايع١ًُٝ املػتدس١َ ؾ٢ فاٍ ايبٝٛيٛد٢

قٓـ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾ٢ ممًهتني 
 , ٚاؿٝٛا١ْٝ(١ٝايٓبات)

 قػِ ؾٝ٘ ايها٥ٓات اؿ١ٝ إىل مخؼ ممايو : 

 )ايبسا٥ٝات,ٚايطال٥عٝات,ٚايؿططٜات,ٚايٓبات, ٚاؿٝٛإ(

 ( مملكة البدائيات :  1)  
 ممًهة ايبدائٝات:  اتَٝص

 نا٥ٓات ٜتهٕٛ دػُٗا َٔ خ١ًٝ ٚاسس٠ . -1

 تعٝـ َؿطز٠ أٚ ؾ٢ َػتعُطات . -2

 ايبهتني .ىًٛ دسضاٖا اـ٣ًٛ َٔ ايػًًٝٛظ أٚ  -3

ٜػٝب َٓٗا ايهجري َٔ ايعهٝات ايػٝتٛبالظ١َ ايػؿا١ٝ٥ َجٌ : املٝتٛنْٛسضٜا , ٚدٗاظ دٛؾ٢  -4
 , ٚايؿبه١ اإلْسٚبالظ١َٝ , ٚايبالغتٝسات .

 ػؿا٤ ٣ْٚٛ .بط ؼاايٛضاث١ٝ ال املاز٠الؼ٣ٛ ْٛا٠ قسز٠ ;  -5

 تكٓٝـ ايبسا٥ٝات ؾ٢ فُٛعتني كتًؿتني ُٖا : 
 ايبهتريٜا اذتكٝكٝة ايبهتريٜا ايكدمية : 

 اضبغئاتػذاتػاضظروفػاضػادغظػايبٝئة
 ٜٓابٝع املٝاٙ اؿاض٠ ,  -1 

 ,  ايب٦ٝات اـاي١ٝ َٔ األنػذني-2
 .  ايب٦ٝات عاي١ٝ املًٛس١-3

  ةٝختتًف عٔ ايبهتريٜا اذتكٝك
ؾ٢ تطنٝب ايػؿا٤ اـ٣ًٛ ٚاؾساض 

 اـ٣ًٛ

  ايبٝئة
 ضض , إْتؿاضًا ظُٝع ب٦ٝات األانجط اجملُٛعات 

 (ؾ٢ املٝاٙ -ع٢ً ايٝابػ١  -اهلٛا٤  )
ٜكة   , َجٌ ايبهتريٜا اـهمطا٤   ذاتىػاضتعذغةظػ  ايتػر

 املعضق١ َٚٔ أَجًتٗا ايٓٛغتٛى ,
 . زغرػذاتىػاضتعذغظ               
 الدٓػًٝا باألْؿطاض ايجٓا٢٥ ,  تهاثساي 

 (سًع٢ْٚ . نط٣ٚ , عك٣ٛ , ) ٌايػه
 
 

.  

 ايجاْىايفصٌ 

ايهُٝٝائى ألدطاّ 

ايهائٓات اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (

 

 ايتصٓٝف اذتدٜح يًهائٓات اذتٝة
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 ( مملكة الطالئعيات  2)  
إْٗما غمري َعكمس٠ ايرتنٝمب      ؾم٢ نا٥ٓات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ , ؽتًـ عمٔ ايٓباتمات ٚاؿٝٛاْمات ,    

 تكٓـ ايطال٥عٝات إىل عس٠ ؾعب أُٖٗا َا٢ًٜ :       ٚبعهٗا ي٘ دساض خ٣ًٛ ٚبالغتٝسات .
 غعبة األٚيٝات اذتٝٛاْٝة :  -1

ؿ١ ٚاألضان٢ ايططب١ سٝٛاْات فٗط١ٜ ٚسٝس٠ اـ١ًٝ ; تعٝـ باملٝاٙ ايعصب١ ٚاملا ممٝصاتٗا
; ٚتعٝـ َؿطز٠ أٚ ؾ٢ َػتعُطات ; بعهٗا سط املعٝؿ١ ٚبعهٗا ٜتطؿٌ ع٢ً ايٓباتات أٚ 

 اؿٝٛاْات َػبباً هلا األَطاض ; ٢ٖٚ تتهاثط دٓػٝاً ٚالدٓػٝاً .
 ٚتكٓـ إىل أضبع طٛا٥ـ سػب ٚغ١ًٝ اؿطن١ :  
 دتسثَٛٝات : طائفة ا طائفة ايطٛطٝات طائفة اهلدبٝات :  طائفة ايًشُٝات 

ٚغمممم١ًٝ 
 اؿطن١

تتشمممطى باألقمممساّ  
 ايهاشب١

األٖمممساب بتتشمممطى 
 ايت٢ ؼٝط اؾػِ

تتشمممطى بٛاغممممط١  
 األغٛاط

يٝؼ هلا ٚغ١ًٝ يًشطنم١  
 ٚتٓتر أطٛاضاً تػ٢ُ اؾطاثِٝ

 ايرتٜباْٛضَٛا ايرباَٝطّٝٛ األَٝبا َجاٍ
 تػبب َطض ايّٓٛ 

  ايبكشَٛدّٜٛ
 ٜػبب َطض املالضٜا

 

 

 

 

 ٝٛدًٝٓات : غعبة اي-2

 تهِ ٖصٙ ايؿعب١ ايٝٛدًٝٓا , ٢ٖٚ نا٥ٓات س١ٝ ٚسٝس٠ اـ١ًٝ ,  
 ٚؼت٣ٛ ع٢ً بالغتٝسات خهطا٤ , ٚتكّٛ بع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ .

 تػ٢ تػ٢تٓتكٌ عٔ ططٜل  -: ٖٛ أسس اَطاض املٓاطل املساض١ٜ  وسض الًٍٕ
 ٓكٌ طؿٌٝ ايرتٜباْٛغَٛا , ت -, 

 .املٛت ث٢ِ اإلقاب١ بػٝبٛب١ كساع ٚايهعـ ٚاهلصٜإ , تٓتٗاؿ٢ُ ٚايعطم ايػعٜط ٚاي اعساضة
 غعبة ايطشايب ايرٖبٝة : -3

 ,  ايدٜاتَٛاتَععُٗا ٚسٝس٠ اـ١ًٝ , ٜٚطًل عًٝٗا 
 دساض ؾب٘ ظداد٢ وت٣ٛ ع٢ً َاز٠ ايػًٝٝها .هلا  ممٝصاتٗا
 ايسٜاتَٛات َكسضًا ًَُٗا يػصا٤ األواى ٚاؿٝٛاْات ايبشط١ٜ.  اُٖٝتٗا

 ة ايطشايب ايٓازٜة : غعب-4

 ايبشاض ٚاحملٝطات , ؾ٢  تعٝؼ
 أمحط بػبب استٛا٥ٗا ع٢ً قبؼ أمحط ظاْب قبؼ ايهًٛضٚؾٌٝ .  ٗايْٛ

ٔ ٖرٙ ايػعبة  بٛاغط١ غٛطني . تتشسىايطشايب ثٓا١ٝ٥ األغٛاط ;  أنرب زتُٛعةَ 
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بمايًٕٛ األمحمط ,   ظاٖط٠ طبٝع١ٝ ؼسخ ؾ٢ َٝاٙ ايبشاض ٚاحملٝطات سٝح تتًٕٛ املٝماٙ   املكد األمحكس  

 آالف األواى . مبٛتٜٚهٕٛ شيو َكشٛبًا 
 يعٜاز٠ اهلا١ً٥ ؾ٢ أعساز ايطشايب ثٓا١ٝ٥ األغٛاط ,ا ضبب ٖرٙ ايعاٖسة

ؾعٓسَا تكبح املٝاٙ زاؾ١٦ , ٚتتٛاؾط بٗما املمٛاز ايػصا٥ٝم١ , ٚتتهماثط ٖمصٙ ايها٥ٓمات بػمطع١         
 ضٖٝب١ , ٚتؿطظ َٛاز غا١َ تؤز٣ إىل َٛت األواى . 

 ( مملكة الفطريات  3) 
 تتُٝع ايؿططٜات باـكا٥ل ايتاي١ٝ : 

  . ايؿططٜات نا٥ٓات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ , بعهٗا ٚسٝس اـ١ًٝ , َٚععُٗا عسٜس اـالٜا 

 .غري َتشطن١ ٚهلا دسضإ خ١ًٜٛ ٜسخٌ ؾ٢ تطنٝبٗا ايهٝتني 

  . تتهٕٛ َٔ خٝٛط تعطف باهلٝؿات , تتذُع َعًا ؾُٝا ٜػ٢ُ بايػعٍ ايؿطط٣ 

 ات١ٝ ايتػص١ٜ , ٚبعهٗا َتطؿٌ , ٚبعهٗا َرتَِ .غري ش 

 ِٜٝتهاثط َععُٗا دٓػًٝا باألناؾ١ إىل تهاثطٖا الدٓػًٝا بإْتاز اؾطاث . 

 تكٓـ ايؿططٜات سػب تطنٝبٗا ٚططم تهاثطٖا إىل مخؼ أقػاّ َٔ أُٖٗا : 
 ايفطسٜات ايباشٜدٜة ايفطسٜات ايصقٝة ايفطسٜات ايتصاٚدٝة

١ُ اـٝٛط ايؿطط١ٜ غري َكػ
ٚاؾمممطاثِٝ تٓمممتر زاخمممٌ  

 سٛاؾغ

 بعهٗا ٚسٝس اـ١ًٝ 
 ٚبعهٗا اآلخط عٝس اـالٜا
 خٝٛط ؾطط١ٜ َكػ١ُ عٛادع 

 خٝٛطٗا َكػ١ُ , 
تتهممٕٛ دطاثُٝٗممما زاخمممٌ   -

 تطنٝب قٛؾا٢ْ ايؿهٌ 
 َجٌ : ؾطط عؿٔ اـبع

 ٜػبب ايعؿٔ األغٛز ع٢ً اـبع 
 َجٌ ؾطط اـُري٠

 ؾطط ايبٓػًّٝٛ  
 بَجٌ ؾطط عٝـ ايػطا

ٜٚػمممتدطز َٓمممم٘ إْممممعِٜ  
 ٜػتدسّ ؾ٢ قٓاع١ اؾي

ؾطط ايبٓػًّٝٛ ٜٓمتر املهماز   
 اؿ٣ٛٝ ايبٓػًني .

ٜػتدسّ بعض أْٛاع٘ نػمصا٤  
 يألْػإ

  
 
 
 
 

 

 ؾطط عؿٔ اـبع
 

 ؾطط عٝـ ايػطاب
 

 يًؿططٜات ايعق١ٝاَج١ً 
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 ( مملكة النبات  4) 
 ممٝعات ايٓباتات

 نا٥ٓات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ تتُٝع ظسض غًًٝٛظ١ٜ ,   -1
 , بايبالغتٝسات اـهطا٤ تطانٝب تعطف ؼت٣ٛ خالٜاٖا ع٢ً َاز٠ ايهًٛضؾٌٝ ؾ٢  -2
 َععُٗا ٜتهاثط دٓػًٝا .  -3

 ٜط٣ َععِ عًُا٤ ايتكٓٝـ إٔ املًُه١ ايٓبات١ٝ تكػِ إىل : 
  (ايطشايب اؿُطا٤ , ٚايب١ٝٓ ٚاـهطا٤  )ايطشايب ايطاق١ٝ  - أ

 ايٓباتات ايالٚعا١ٝ٥ ٚتؿٌُ اؿعاظٜات .  - ب

 . ايٓباتات ايٛعا١ٝ٥  - ت

 الطرالب الساقية : -أ
  غعبة ايطشايب ارتطساء  غعبة ايطشايب ايبٓٝة :  عبة ايطشايب اذتُساء غ

أعؿاب عط١ٜ تتهٕٛ َٔ  -1
خٝٛط َتُاغه١ بػالف ٖال٢َ 

ؼت٣ٛ خالٜا ٖصٙ  -2
ايطشايب ع٢ً ساَالت أقباؽ 

 محطا٤ . 

أعؿاب عط١ٜ تتهٕٛ َٔ 
خٝٛط بػٝط١ أٚ َتؿطع١ 
ٚغالٜاٖا ساَالت أقباؽ 

 ب١ٝٓ 

 سات خهطا٤ . ؼت٣ٛ بالغتٝ -1
 بعهٗا ٚسٝس اـ١ًٝ  -2
اآلخط عسٜس اـالٜا ٜأخص ؾهٌ  -3

خٝٛط غري َتؿطع١ , ؼت٣ٛ خالٜاٙ 
 ع٢ً بالغتٝسات سًع١ْٝٚ 

 َٔ أَجًتٗا 
 البٕلٗطٗفٌٕٗاطشًب 

 َٔ أَجًتٗا 
 الفٕٗكظطشًب 

ـًٝة  د ا ٌ طشًب ٚٝس َج
 ,  الكالوٗدٔوٌٕاع

ٜا ال د ا ٜد َجٌ طشًب  ع
 األضبرئجريا

 
 
 
 

 

 اليباتات الالوعائية : -ب
 ممٝعاتٗاغعبة اذتصاشٜات : 

 الؼت٣ٛ ع٢ً أْػذ١ ٚعا١ٝ٥ َتدكك١ ؾ٢ ْكٌ املا٤ أٚ ايػصا٤ ,  -1
 ْباتات أضن١ٝ ؼتاز إىل ايططٛب١ بسضد١ نبري٠ يًُٓٛ ٚايتهاثط ,  -2

 ٚيصيو ؾ٢ٗ تعٝـ باألضان٢ ايططب١ ٚاألَانٔ ايع١ًًٝ . 
 يًتجبٝت أؾباٙ دصٚض ا٤ ايًٕٛ ؼٌُ ْباتات قػري٠ اؿذِ خهط-3

 ايكا٥ِ , َجٌ ايؿْٝٛاضٜا .-2املٓبطح , َجٌ ايطٜؿٝا  -1اَجًتٗا 

 

 تقسم

 الى
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 :  اليباتات الوعائية -جك

 غعبة ايٛعائٝات : 

ِ ؟ را االض ٖ ة  ٛعائٝ ت اي ل عًٞ ايٓباتا ٌ ٜطً ؼت٣ٛ ع٢ً أْػذ١ ٚعا١ٝ٥ َتدكك١ الْٗا  عً
 از ايعه١ٜٛ املته١ْٛ خالٍ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ) ايًشا٤ ( يٓكٌ املا٤ ٚاألَالح )اـؿب( , ْٚكٌ املٛ

 ٚتكػِ ٖصٙ ايؿعب١ إىل ثالخ طٛا٥ـ : 
 طائفة ايطسخطٝات :  .1

ْباتات بػٝط١ ايرتنٝب َععُٗا عؿب١ٝ ٚايكًٌٝ َٓٗا ؾمذري١ٜ أٚ أؾمذاض ,   
ٚتعٝـ ؾ٢ املٓاطل ايططب١ ٚايعًًٝم١ . هلما غمٝكإ ٚأٚضام ٚدمصٚض , نُما      

ٜؿ١ٝ , التهٕٛ اظٖاضًا أٚ بصٚضًا , ٚتتهاثط باؾطاثِٝ ايتم٢  ؼٌُ أٚضاقًا ض
تٛدس ؾ٢ تطانٝب خاق١ ع٢ً ايػطح ايػؿ٢ً ألٚضاقٗا , َٚٔ أَجًتٗا ْبات 

 ايؿٛدري .
 طائفة َعساة ايبرٚز أٚ املدسٚطٝات :  .2

َععُٗا أؾمذاض ٚايكًٝمٌ َٓٗما ؾمذريات , التهمٕٛ أظٖماضًا , ٚؼُمٌ        
هلا بصٚض يٝؼ هلما غمالف ىمط٣    كاضٜط َصنط٠ ٚكاضٜط َؤْج١ , ٚ

 ٚأٚضام بػٝط١ إبط١ٜ ايؿهٌ , َٚٔ أَجًتٗا ْبات ايكٓٛبط . 
 طائفة َػطاة ايبرٚز أٚ ايٓباتات ايصٖسٜة :  .3

ْباتات أضن١ٝ ; هلا غٝكإ ٚأٚضام ٚدصٚض , تهٕٛ أظٖاضًا تتشٍٛ إىل ىاض ؼ٣ٛ ايبصٚض زاخًٗا ; 
 ك١ ايٛاسس٠ , شٚات ايؿًكتني .ٚتكٓـ ٖصٙ ايٓباتات إىل فُٛعتني : شٚات ايؿً

ة د س ٛا ة اي ك فً ت اي ٚا ني ذ كت فً ت اي ٚا  ذ

 *تٛدس ؾًك١ ٚاسس٠ بايبصض٠ .
 *األٚضام شات تعطم َتٛاظ٣ .

*األدعا٤ ايعٖط١ٜ ؾ٢ نمٌ قمٝط ثمالخ أٚ    
 َهاعؿاتٗا .

 *سعّ األْػذ١ ايٛعا١ٝ٥ َبعجط٠ بايػام .
 *دصٚضٖا يٝؿ١ٝ . 

 -يكمباض  ا-ايبكمٌ   -ايمصض٠   -َٔ أَجًتٗا ايكُح 
 ٚايعْبل ... ٚغريٖا  -ايٓدٌٝ  -املٛظ 

 *تٛدس ؾًكتإ بايبصض٠ 
 *أٚضاقٗا شات تعطم ؾبه٢ .

 مخػم١ أٚ  اضبع١* األدعا٤ ايعٖط١ٜ ؾ٢ نٌ قٝط 
 َٚهاعؿاتٗا .

 *سعّ األْػذ١ ايٛعا١ٝ٥ بايػام َطتب١ ؾ٢ سًك١.
 *دصٚضٖا ٚتس١ٜ . 

 -ايممٛضز -ايكطممٔ  -ايؿممٍٛ  -َممٔ اَجًتٗمما : ايبػمم١ً 
 ربتكاٍ .... ٚغريٖا اي
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 ممٝصات ممًهة اذتٝٛإ 

 يسٜٗا املكسض٠ ع٢ً اؿطن١ ٚايتٓكٌ َٔ َهإ آلخط .  -2نا٥ٓات س١ٝ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ عسٜس٠ اـالٜا ;  -1
  َعطُٗا ٜتهاثط دٓػًٝا -4يًُؤثطات اـطد١ٝ بايب١٦ٝ احملٝط١ ,  تػتذٝب بػطع١ -3

 تػع١ ؾعب تبعًا يسضد١ تعكس ب١ٝٓ اؾػِ .ٜكٓـ ايعًُا٤ ممًه١ اؿٝٛإ إىل 
ت -1 ٜا كاز ت -2     ,الؼت٣ٛ ع٢ً عُٛز ؾكط٣  الف ٜا كاز  وت٣ٛ دػُٗا ع٢ً عُٛز ؾكط٣ ,  ف

 شعبة املضامًات أو األصفهجًات :  -1

 : تعٝـ َجبت١ ع٢ً ايكدٛض .ٜٚعٝـ َععُٗا ٚاذتسنة  ايبٝئة*
 ٝاٙ ايعصب١ .ؾ٢ ايبشاض ٚاحملٝطات , ٚعسز قًٌٝ َٓٗا ٜعٝـ ؾ٢ امل 

 : سٝٛاْات َا١ٝ٥ بػٝط١ ايرتنٝب غري َتشطن١  ايرتنٝب*
 تتٓٛع أؾهاٍ اؾػِ ؾكس تهٕٛ أْبٛب١ٝ أٚ قاضٚض١ٜ ايؿهٌ . ايػهٌ * 
* ِ فٛف ٚي٘ دساض و٣ٛ ايهمجري َمٔ ايجكمٛب ٚايكٓمٛات , ٜٚؿمتح ػٜٛمـ اؾػمِ         ادتطك

ذٝيًداضز بؿتش١ نبري٠ ع١ًٜٛ تػ٢ُ ايؿ١ٜٗٛ . فٓ ٌ تطُى االض ت ؟عً ٝا َ ملطا ت با  ا

 * تٛدس ؾطاز٣ أٚ ؾ٢ َػتعُطات ; ٚأدػاَٗا عسمي١ ايتُاثٌ .
 دساض اؾػِ َسعِ بٗٝهٌ َٔ ايؿٜٛهات أٚ األٜاف , أٚ نًُٝٗا .  ايتدعِٝ* 
 َععُٗا خٓاخ تتهاثط دٓػًٝا باألَؿاز , ٚالدٓػًٝا بايتربعِ ٚايتذسز .  ايتهاثس* 

 سٝٛإ اإلغؿٓر . اَجًتٗا* َٔ 
 ٌ ف عً ٝٓ ةتؿ ن شس َت ٗا غري  ِ أْ ت زغ ْا ٛا نشٝ ت  ذٝا ٓف َتعسز٠ اـالٜا ,  الْٗا ؟اإلض

 ٚغري شات١ٝ ايتػص١ٜ ٚيٝؼ هلا دسض خ١ًٜٛ , ٚتهِ ايكًٌٝ َٔ اـالٜا املتدكك١ . 
 شعبة الالصعات :  -2

 سٝٛاْات َا١ٝ٥ ; َععُٗا عط٣ ; ٚتعٝـ ؾطاز٣ أٚ ؾ٢ َػتعُطات .  ايبٝئة*

* ِ ت٣ٛ ع٢ً ػٜٛـ ٜػ٢ُ ايتذٜٛـ ايٛعا٢٥ املعمس٣ ,  الٜٛدس هلا ضأؽ ٚاؾػِ و ادتطك
 ٚايؿِ قاط بعٚا٥س ٚأَتسازات تػ٢ُ ايًٛاَؼ . 

 خالٜا اؾػِ تٓتعِ ؾ٢ طبكتني ْػٝذٝتني ,   ايرتنٝب*
 ؼ٣ٛ اـاضد١ٝ َُٓٗا خالٜا الغع١ يًسؾاع عٔ ايٓؿؼ

 ٜٚعزاز عسز ٖصٙ اـالٜا ع٢ً ايًٛاَؼ . ٚأقطٝاز ايؿطا٥ؼ , 

ٔ األفساد ،  اء دٚزة سٝاةٓأث  ايكضعات ٜعٗس طساشإَ 

رٜة٢ٖٚ  ايبٛيٝبات -1 ػت مل د ا فسا  ظُٝع ٚظا٥ـ , ايت٢ تكّٛ  األ
 ؾُٝا عسا ايتهاثط اؾٓػ٢ ,اؿٝا٠ 

ؾٓطى٢ٖٚ  املٝدٚشات -2 س ا هاث ة عٔ ايت ٛي ملطئ د ا فسا  , غايبًا َا تهٕٛ َتشطن١ .  األ

 ايجايح ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

سبٖٛٝدزات ايه

 ٚايًٝبٝدات (
 

 ممًهة اذتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٝٛإ
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ؾطاز ايبٛيٝب١ٝ , ٚبعهٗا ٜػٛز عًم٢  بعض ايالغعات الٜعٗط ؾ٢ سٝاتٗا غ٣ٛ األ ًَشٛظكة ٖاَكة  

 سٝاتٗا األؾطاز املٝسٚظ١ٜ ٚبعهٗا اآلخط هُع بني األثٓني . 
 
 
 
 
 
 

 تقشيم شعبة الالسعات إىل ثالثة طوائف : 
 طائفة اذتٝٛاْات ايصٖسٜة طائفة ايفٓذاْٝات :    طائفة اهلٝدزات

سٝٛاْممات ٜػًممب عًمم٢ زٚض٠ سٝاتٗمما  
 ايبٛيٝبات َٚععُٗا عط٣ ٜعٝـ ؾم٢ 
َػممتعُطات , ٚايكًٝممٌ َٓٗمما َؿممطز   

 ٜٚعٝـ باملا٤ ايعصب

سٝٛاْات تكهم٢ َععمِ ؾمرت٠    
سٝاتٗمما ؾمم٢ طممٛض املٝممسٚظا ,  
٢ٖٚ سٝٛاْات عطٜم١ تعمٝـ   

 بايبشاض ٚاحملٝطات

سٝٛاْات الٜٛدمس هلما أطمٛاض    
َٝسٚظٜم١ , ٚأدػماَٗا تؿممب٘   
األظٖمماض ايٓٝاتٝمم١ ٚمجٝعٗمما   

 عط١ٜ
 ؾكا٥ل ايٓعُإ , -1جٌ َ َجٌ قٓسٌٜ ايبشط َجٌ سٝٛإ اهلٝسضا .

املطدممإ املهممٕٛ يًؿممعب    -2 
 املطدا١ْٝ

 
 
 
 

 

 شعبة الديداى املفلطحة :   -3

 ملاشا تػ٢ُ ٖصٙ ايسٜسإ بايسٜسإ املؿًطش١ ؟  
 *تتميز الديدان املفلطحة باخلصائص اآلتية : 

 * زٜسإ شات أدػاّ َؿًطش١ , ٚهلا ضأؽ . 
 ٌ داْب٢ . * أدػاَٗا َه١ْٛ َٔ ثالخ طبكات ٚشات متاث

 ع٢ً نا٥ٓني , ٚايكًٌٝ َٓٗا سط املعٝؿ١ .  ٜتطؿٌ* َععُٗا 
 * غايبٝتٗا خٓاخ ٚايكًٌٝ َٓٗا َٓؿكٌ اؾٓؼ . 
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 تكطِ ٖرٙ ايػعبة إىل ثكخ طٛائف :  *

 طائفة ايطٝطتٛدا طائفة ايرتمياتٛدا طائفة ايرتبكزٜا

 زٜسإ سط٠ املعٝؿ١   -1
 عٝـ باملا٤ ايعصب ت -2
3-  ٝ ُرتات طٛهلمما غممٓت

 ق١ًًٝ

َتطؿ١ً ع٢ً اإلْػإ  -1
 ٚغريٙ َٔ اؿٝٛاْات 

تػممممبب أَطانممممًا   -2
 خطري٠

تعمممٝـ َتطؿًممم١ زاخمممٌ أَعممما٤ اإلْػمممإ    -1
 ٚاؿٝٛاْات

 تػبب أنططابات َع١ٜٛ ٚأُْٝٝا ٚنعؿًا ٖٚعااًل -2
ٜكمٌ طٛيم٘ يعمس٠     ٚاؾػِ ؾطٜط٢ ايؿهٌ , -3

 أَتاض
 ايسٜسإ ايؿطٜط١ٝ َجٌ زٜسإ ايبًٗاضغٝا َجٌ زٚز٠ ايبالْاضٜا َجٌ

 شعبة الديداى األصطىانًة :  -4

 تتُٝع ايسٜسإ اـٝط١ٝ أٚ األغطٛا١ْٝ باـكا٥ل اآلت١ٝ : 
 اؾػِ أغطٛا٢ْ َسبب ايططؾني ٚغري َكػِ يكطع , ٚترتاٚح  -1

 أسذاَٗا َٔ اجملٗط٣ إىل َاقس ٜبًؼ طٛي٘ املرت .

 أدػاَٗا َه١ْٛ َٔ ثالخ طبكات ٚشات متاثٌ داْب٢ .  -2

 ٠ ٖه١ُٝ شات ؾتشتني : ايؿِ ٚايؿطح هلا قٓا -3

 ٚسٝس٠ اؾٓؼ . -4

تعٝـ ظُٝع ايب٦ٝات ; بعهٗا سط املعٝؿ١ باملا٤ أٚ ايطني , ٚبعهٗا اآلخط ٜتطؿٌ ع٢ً اإلْػإ  -5
 ٚاؿٝٛإ ٚايٓبات .

 األغهاضؽ , ٚزٜسإ ايؿالضٜا .َٔ أَجًتٗا دٜدإ 
 َعًَٛة أثسائٝة : 

ٛدٛز٠ أغاغمًا ؾم٢ املٓماطل األغمتٛا١ٝ٥ ؾم٢      زٜسإ ايؿالضٜا , امل: ٜػبب٘ داء ايفٌٝك  
 ايس١َٜٛ ٚايًُٝؿا١ٜٚ يألْػإقاض٠ آغٝا . ٚتعٝـ ٖصٙ ايسٜسإ ؾ٢ األٚع١ٝ 

 ايبعٛض .سؿط٠ ٜٚٓتكٌ ٖصا املطض عٔ ططٜل 
, قس تعرتض أعساز غؿري٠ َمٔ زٜمسإ ايؿالضٜما َمطٚض ايػمٛا٥ٌ زاخمٌ األٚعٝم١         ٚفى سكاالت اإلصكابة ايػكدٜدة    

 ػبب أْتؿار أدعا٤ اؾػِ املكاب١ بكٛض٠ ٖا١ً٥ , نُا ٖٛ ٚانح بايؿهٌ املكابٌ .ايًُٝؿا١ٜٚ , ٚت

 شعبة الديداى احللقًة :   -5

 زٜسإ األضض ايت٢ تعٝـ ؾ٢ أْؿام زاخٌ ايرتب١ , ٚتعٌُ ع٢ً تٜٗٛتٗا ٚظٜاز٠ خكٛبتٗا , 
 ممٝصات ايدٜدإ اذتًكٝة

 يرتبم١ ايطٝٓٝم١ ,   َععُٗا سط٠ املعٝؿ١ مبٝاٙ ايبشاض أٚ املٝاٙ ايعصب١ أٚ ا
 ٚايكًٌٝ َٓٗا َتطؿٌ خاضدًٝا .

  , سؾ١ْٛ باؾًس تػماعسٖا  أؾٛاى َ ٚببعهٗاأدػاَٗا َكػ١ُ إىل سًكات
 ؾ٢ اؿطن١  

 . بعهٗا ٚسٝس٠ اؾٓؼ ٚايكًٌٝ َٓٗا خٓاخ 

 

 

 



 

71 

71  

01005136959 01222978682 

 :   شعبة مفصلًات األرجل -6

 تتُٝص ٖرٙ ايػعبة بارتصائو اآلتٝة : 

ز َٔ ايعٚا٥س ايت٢ ٜتهٕٛ نٌ َٓٗا َمٔ  اؾػِ َكػِ إىل عسز َٔ ايعكٌ ؼٌُ عس٠ أظٚا -1
 عس٠ قطع َؿك١ًٝ اؿطن١ . 

 ٜٓكػِ اؾػِ املعكٌ إىل عس٠ َٓاطل ٜػطٝٗا ٖٝهٌ خاضد٢ . -2

 تهِ ٖصٙ ايؿعب١ أضبع طٛا٥ـ : 
تعددة األزدٌ  طائفة اذتػسات طائفة ايعٓهبٝات طائفة ايكػسٜات  طائفةَ 

ٜتهممٕٛ اؾػممِ َممٔ    -1
 ايطأغكسض ٚايبطٔ( , )
ؾػِ بكؿمط٠  ٜػط٢ ا-2

 نٝت١ٝٓٝ ; 
َؿكمم١ًٝ ظٚا٥ممس هلمما -3

ايتمم٢ تتشممٛض بأؾممهاٍ   
كتًؿ١ يتؤز٣ ٚظما٥ـ  

 َتٓٛع١  
 ايعٕٝٛ َطنب١   -4
 تتٓؿؼ باـٝاؾِٝ -5

ٜتهٕٛ اؾػِ َمٔ   -1
 ايطأغكسض ٚايبطٔ()
هلا أضبعم١ أظٚاز   -2 

 َٔ أضدٌ املؿ٢ 
تتٓؿؼ بايككبات -3

اهلٛا١ٝ٥ أٚ ايط٥مات  
 ايهتاب١ٝ , 

 ايعٕٝٛ بػٝط١ -4
ٚسٝس٠ اؾمٓؼ ,   -5

 ٚاألدٓاؽ َٓؿك١ً , 

ضأؽ ٚقسض )ٜتهٕٛ اؾػِ َٔ  -1
 (ٚبطٔ

هلا ثالثم١ أظٚاز َمٔ األضدمٌ    -2
 يًُؿ٢ 

 تتٓؿؼ بايككٝبات اهلٛا١ٝ٥ -3
هلمما ظٚز ٚاسممس َممٔ قممطٕٚ    -4

 ٚظٚز ايعٕٝٛ املطنب١األغتعُاض ,
 ظٚدإ َٔ األدٓش١ ; هلا  -5

قس تػٝب ؾم٢ َععمِ أْمٛاع ايُٓمٌ أٚ     
 َٓٗا نُا ؾ٢ ايصباب املٓعىل ٜػٝب ظٚز 

ٜتهمٕٛ اؾػممِ َممٔ   -1
ضأؽ ٚدممصع َكػممِ  )

 (إىل عسز َٔ ايعكٌ
هلمما ايعسٜممس َممٔ    -2

 األضدٌ , 
تتٓؿؼ بايككٝبات  -3

 اهلٛا١ٝ٥ , 
 

 اؾُرب٣ -:َجٌ
 (  ايهابٛضٜا)غططإ ايبشط

 األغتانٛظا -

  َجٌ
 ايعٓانب -
 ايعكاضب-

ايممممصباب ٚايبعممممٛض   َجممممٌ
ٚايكطاقممري ٚايُٓممٌ ٚايٓشممٌ   

 ٚايؿطاؾات ٚاؾطاز

 . 44أّ  َجٌ

 
 
 
 
 

 َعًَٛة أثسائٝة : 

 ايعٕٝٛ املسنبة ايعٕٝٛ ايبطٝطة

ايتم٢ تعُمٌ َعمًا يتهمٕٛ      تتهٕٛ َٔ عسز نبري َٔ ايعسغمات املٓؿكم١ً   تتهٕٛ َٔ عسغ١ ٚاسس٠
قٛض٠ فُع١ يًذػِ , سٝح تكّٛ نٌ عسغ١ بايتكاط دع٤ كتًـ َٔ 

 ٖصٙ ايعسغات بأختالف األْٛاعاؾػِ , ٚىتًـ عسز َٚػاس١ ٚؾهٌ 
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 شعبة الزخىيات :  -7

 تتُٝع ٖصٙ ايؿعب١ باـكا٥ل ايتاي١ٝ : 
 ٜعٝـ َععُٗا باملا٤ املاحل , ٚبعهٗا باملا٤ ايعصب , ٚايكًٌٝ َٓٗا ع٢ً األضض . -1

 اؾػِ ضخٛ , غري َكػِ يكطع , ٚي٘ دع٤ عه٢ً ٜػتدسّ يًشطن١ ٜػ٢ُ ايكسّ . -2

 .خ١ًٝ , ٚقس تهٕٛ غا٥ب١ أٚ ناَط٠خاضد١ٝ , أٚ زاؼت٣ٛ ع٢ً أقساف نًػ١ٝ قس تهٕٛ  -3

 ايطأؽ َٛدٛز ْٚاّ ) وٌُ أعها٤ اإلسػاؽ ( ٚقس ٜػٝب َٔ ايبعض . -4

ٜٛدس ملععِ ايطخٜٛات عهٛ ٜؿب٘ ايًػإ , وٌُ قؿٛؾًا َٔ األغٓإ , ٜػ٢ُ ايػؿٔ أٚ  -5
 املؿتات , ٜٚػتدسّ ؾ٢ ايتػص١ٜ .

 أغًبٗا ٚسٝس٠ اؾٓؼ ٚايكًٌٝ َٓٗا خٓاخ . -6

ٔ أُٖٗا :   تصٓ  ف ايسخٜٛات إىل عدة طٛائفَ 

ت َٝا د ك ة ايبطٓ ف ني طائ ملؿساع ت ا ذا ة  ف ت طائ َٝا د ك ة ايسأض ف  طائ

 ايكسّ املٛدٛز٠ ؼت أدػاَٗا تتشطى بٛاغط١  -1
 هلا قسؾ١ سًع١ْٝٚ تتهٕٛ َٔ قطع١ ٚاسس٠  -2
 ٜعٝـ باملا٤ ٜٚتٓؿؼ باـٝاؾِٝ ,  -3
اآلخط ٜعٝـ ع٢ً ايٝابػم١ ٜٚتمٓؿؼ بٛاغمط١    -4

 بػٝط١ ض١٥

قمسؾ١ تتهمٕٛ َمٔ     هلا -1
 ؿكًني ,  َٓكطاعني َ

َا١ٝ٥ ٚتتٓؿؼ مجٝعٗا  -2
 باـٝاؾِٝ

ٜتشممٛض ؾٝٗمما دممع٤ َممٔ  
ايكممسّ ايعممس٠ يممٛاَؼ   
تٛدس بايطأؽ بعٝسًا عٔ 

 باق٢ اؾػِ

 األخطبٛط ٚاؿباض َجٌ احملاض , ٚبًح ايبشط َجٌ : ايكٛاقع َجٌ

 
 

 
 

 شعبة شىكًات اجللد :  -8

 كا٥ل ايتاي١ٝ : تتُٝع ٖصٙ ايؿعب١ باـ

 ٚي٘ ٖٝهٌ زاخ٢ً قًب ; ٚيًعسٜس َٓٗا اؾٛاى ٚقؿا٥ح نًػ١ٝ.طع ;اؾػِ غري  َكػِ إىل ق -1

 تتُٝع بٛدٛز تطنٝبات ؾب١ٗٝ باملُكات تػ٢ُ األقساّ األْب١ٜٛ . -2

 اؾػِ قس ٜهٕٛ َػتسٜطًا أٚ أغطٛاًْٝا أٚ ل٢ُ ايؿهٌ ; ٚقس ٜهٕٛ يًبعض َٓٗا أشضع .  -3

 األْبٛب١ٝ أٚ األؾٛاى أٚ األشضع . تتشطى بٛاغط١ األقساّ  -4

 ٚسٝس٠ اؾٓؼ ; ٚتتهاثط الدٓػًٝا بايتذسٜس ; ٚدٓػًٝا باألَؿاز . -5

 (يٝؼ هلا ططف اَا٢َ أٚ خًؿ٢).شات داْبني , اؾاْب ايؿ٢ُ , ٚاؾاْب املكابٌ ٜػ٢ُ اؾاْب ايالؾ٢ُ  -6
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 طائفة خٝازٜات ايبشس :  طائفة قٓاقر ايبشس طائفة جنّٛ ايبشس

ؼ أشضع أٚ شات مخمممم  -1
 أنجط  

متتمممس ؾممم٢ ْعممماّ   -2
ؾمممعاع٢ َمممٔ قمممطم   

 َطنع٣

 يٝؼ هلا أشضع ,   -1
أدػمماَٗا َػطمما٠ بأؾممٛاى , يًشُاٜمم١   -2

 ٚايتشطى ,
يممسٜٗا مخممؼ أغممٓإ سمماز٠ َٓكاضٜمم١   -3

 ايؿهٌ يتؿتٝت َٚهؼ ايطعاّ

 شات أدػاّ ط١ًٜٛ ي١ٓٝ   -1
 التٛدس هلا أشضع -2
 ٖٝهًٗا ايساخ٢ً كتعٍ   -3

 َجٌ خٝاض ايبشط جٌ قٓؿص ايبشطَ َجٌ لِ ايبشط

 
 
 

 

 شعبة احلبلًات :  -9

 ممٝصات اذتبًٝات

 ٝٛاْات اْٛاع اؿأضق٢   -1
 تطنٝب ٖٝه٢ً ظٗتٗا ايعٗط١ٜ ٜػ٢ُ اؿبٌ ايعٗط٣  تٗاأدٓبس ٜٛد -2
 ٜتشٍٛ إىل عُٛز ؾكط٣ ؾ٢ َععِ اؿبًٝات . أٚ  -ب        قس ٜبك٢ ط١ًٝ سٝا٠ اؿٝٛإ ,  -أ 

 .  ب١ ؾ٢ عس٠ ؾعٝبات ) ؼت ؾعب ( , ٚأُٖٗا ؾعٝب١ ايؿكاضٜاتٚتكٓـ ٖصٙ ايؿع
 غعٝبة ايفكازٜات : 

 اؿبٌ ايعٗط٣ يس٣ ايؿكاضٜات ؾ٢ املطس١ً اؾ١ٝٓٝٓ   ٜتهٕٛ -1
 َع منٛ اؾٓني ٜػتبسٍ سبً٘ ايعٗط٣ بايعُٛز ايؿكط٣ ايص٣ و٢ُ اؿبٌ ايؿٛن٢ .  -2
ٜٚتهمٕٛ َمٔ ايعُمٛز ايؿكمط٣ ٚاؾُذُم١      تؿرتى ايؿكاضٜات أٜهًا ؾ٢ ٚدٛز ٖٝهمٌ زاخًم٢ ,    -3

 ٚاألسع١َ ٚاألططاف , 
ٛدٛز قًب عسٜس اؿذطات , ٚزّ همط٣ زاخمٌ األٚعٝم١ ايسَٜٛم١ ؾم٢ زٚض٠ َػًكم١       تتُٝع ب -4

 يٝػص٣ مجٝع أعها٤ اؾػِ باألنػذني ٚاملٛاز ايػصا١ٝ٥ . 
 ايفكازٜات ٚاألتصإ اذتسازى

 ايبازد )خازدٝة اذتسازة ( ذٚات ايدّ  ذٚات ايدّ اذتاز ) داخًٝة اذتسازة(

 نجريًا َع تػري زضد١ سطاض٠ ايب١٦ٝالتتػري زضد١ سطاض٠ أدػاَٗا 

تػمتدسّ طاقم١ ايػمصا٤ يتشماؾغ عًم٢ زضدم١        -
 سطاض٠ أدػاَٗا ثابت١

التػتطٝع تٓعِٝ زضد١ سطاض٠ أدػاَٗا , ؾ٢ٗ 
تممتػري تبعممًا يًب٦ٝمم١ احملٝطمم١ بمم٘ ٚتػممتُس   

 اؿطاض٠( اؿٝٛاْات َتػري٠ زضد١)سطاضتٗا َٓٗا 
 األواى ٚايربَا٥ٝات ٚايعٚاسـ ايطٝٛض ٚايجسٜٝات 
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 تصف ايفكازٜات فى عدة طٛائف : *

 ك الالفكٗة : طائفة األمسا .1
 ايعسٜس َٔ األغٓإ .٘ , بؾهٛى ; هلا ؾِ زا٥ط٣ ٜؿب٘ ايكُع ى بسٕٚأوا -1

هلا دػِ ضؾٝع ٜؿب٘ ثعبإ ايػُو ; ٚالتٛدس هلما ظعماْـ ظٚدٝم١ ;     -2
 .ٖٚٝهًٗا غهطٚؾ٢ 

 ٢ٖ طؿًٝٝات تًتكل عٔ ططٜل ؾُٗا باألواى  ايهبري٠ ; سٝح ثبت -3

 ْؿػٗا باألغٓإ , ٚتٓٗـ ؿِ ٖصٙ األواى بًػاْٗا اـؿٔ ايص٣ ٜؿب٘ املربز . 

ػطنػأطثضتؼاػأدطاكػاضالطبرىػ:ػػ
 طائفة األمساك العظٗىة :  .3 طائفة األمساك الػضسٔفٗة   .2
 ٖٝهًٗا ايساخ٢ً غهطٚؾ٢  -1

هني وُالٕ عس٠ قؿٛف َمٔ  َٚعٚز بؿايؿِ بط٢ٓ ,  -2
 األغٓإ تػاعسٖا ؾ٢ األؾرتاؽ .

 هلا ظعاْـ ظٚد١ٝ ; -3

 اؾػِ َػط٢ بكؿٛض تؿب٘ األغٓإ . -4

 ؿتشات اـٝؿ١َٝٛ غري َػطا٠ بػطا٤ خٝؿ٢َٛاي  -5

 , َجاْات ٖٛا١ٝ٥ يًطؿٛ  بٗاالتٛدس   -6

 األدٓاؽ َٓؿك١ً , ٚايتًكٝح زاخ٢ً -7

 عط١ٜ  أواى  -8

 ٖٝهًٗا ايساخ٢ً عع٢ُ ;  -1

 س١َ اؾػِ مبكايؿِ  -2

 
 بععاْـ ؾطز١ٜ ٚظٚد١ٝ ; هلا  -3
 دػُٗا َػط٢ بكؿٛض عع١ُٝ ; -4

 ؿتشات اـٝؿ١َٝٛ َػطا٠ بػطا٤ خٝؿ٢َٛ اي  -5

 عّٛ ٚايطؿٛ .يًَجا١ْ ٖٛا١ٝ٥  بٗاتٛدس  -6

 األدٓاؽ َٓؿك١ً ٚايتًكٝح خاضد٢ . -7

 أواى تعٝـ ؾ٢ املٝاٙ املاؿ١ أٚ ايعصب١ .  -8
ػبورىػػاضبضطىػ،ػواضػطثلػػدطكػاضػرشػواضرأىػ.ػطثل

 
 
 
 
 

 

 طائفة الربوائٗات :  .4
 سٝٛاْات َٔ شٚات ايسّ ايباضز .  -1

 ضباع١ٝ األططاف , مخاغ١ٝ األقابع ; هلا دًس ضطب غس٣ . -2

 اؾٓؼ َٓؿكٌ , ٚايتًكٝح خاضد٢ ; تهع بٝهٗا باملا٤  -3

 األطٛاض اؾ١ٝٓٝٓ تعٝـ ؾ٢ املا٤ ٚتتٓؿؼ باـٝاؾِٝ ,   -4

 . اهلٛا٤ اؾ٣ٛ بايط٥ات ٚاؾًس األطٛاض ايٝاؾع١ تعٝـ بايٝابػ١ ٚتتٓؿؼ -5

 

  

 

 , ٚايػًُٓسضَجٌ ايهؿسع١
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 :  ْكٝل ايطفادع

. ٜكسض ٖصا ايكٛت َٔ شنٛض ايهؿازع ؾ٢ َٛغِ ايتعاٚز بٗمسف دمصب اإلْماخ إلمتماّ عًُٝم١      
 ايتعاٚز . ٜٚتُهٔ ايصنط َٔ أقساض ٖصا ايكٛت ْعطًا ألَتالن٘ نٝؼ ايكٛت , 

 ٜٚػٝب ٖصا ايرتنٝب عٔ اإلْاخ َٔ اَجًتٗا ايهؿسع١ , ٚايػًُٓسض .
 ائفة الصٔاح  : ط .5

 سٝٛاْات َٔ شٚات ايسّ ايباضز .  -1

 ٜتهٕٛ اؾػِ َٔ أضبع َٓاطل : ضأؽ , عٓل , دصع , شٌٜ ;  -2

ضباع١ٝ األططاف , ٚأططاؾٗا مخاغ١ٝ األقابع , ٜٚٓت٢ٗ نٌ أقبع مبدًب قط٢ْ ; ٚقمس تٓعمسّ    -3
 األططاف ؾتتشطى بايعسـ .

 ؿا٥ح قط١ْٝ .ق بٗا اسٝاْا ٚاؾًس داف ٚتػطٝ٘ سطاؾـ قط١ْٝ وٝه١ ;  -4

 تتٓؿؼ اهلٛا٤ اؾ٣ٛ بايط٥تني .  -5

 األدٓاؽ َٓؿك١ً , ٚايتًكٝح زاخ٢ً , ٚتهع بٝهًا شا قؿط٠ نًػ١ٝ أٚ دًس١ٜ .  -6

 َٔ أَجًتٗا ايػش١ًٝ , ٚاؿطبا٤ , ٚايربم , ٚايػًشؿا٠ , ٚايجعبإ , ٚايتُػاح .  -7

 
 
 
 
 
 

 طائفة الطٕٗز :  .6
 سٝٛاْات َٔ شٚات ايسّ اؿاض .  -1

 ا٠ بايطٜـ ; األدػاّ َػط -2

 هلا أضبع١ أططاف ,  -3

 ارتًفٝإ  األَاَٝإ

 ٕ ؾٓماسني ٜػممتدسَإ   َتشمٛضا
 يًطريإ

يهٌ َُٓٗا أضبع١ أقابع َعٚز٠ مبدايمب , ٚتػمتدسّ يًشطنم١    
 ع٢ً األضض أٚ ايتػًل أٚ ايعّٛ أٚ األؾرتاؽ . 

ايتم٢   ايععاّ فٛؾ١ خؿٝؿ١ ايٛظٕ , ٚعع١ُ ايكل عطٜه١ يتجبٝت ايعهمالت ايكمسض١ٜ ايكٜٛم١    -4
 ؼطى األدٓش١ أثٓا٤ ايطريإ . 

تتٓؿؼ بايط٥ات , ٚأدػاَٗا ؼت٣ٛ ع٢ً أنٝاؽ ٖٛا١ٝ٥ تعترب نُداظٕ يهُٝات إناؾ١ٝ َٔ اهلٛا٤  -5
 أثٓا٤ ايطريإ .

 األدٓاؽ َٓؿك١ً ٚايتًكٝح زاخ٢ً , ٚتهع بٝها تطقس عًٝ٘ .  -6

 .  ؾري , ٚايٓعأَّ أَجًتٗا اؿُاّ , ٚايسداز , ٚايبط , ٚايككٛض , ٚايٓػٛض , ٚايعكا
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 طائفة الثدٖٗات :  .7

 سٝٛاْات َٔ شٚات ايسّ اؿاض .  -1

 تتهٕٛ أدػاَٗا َٔ ضأؽ ٚعٓل ٚقسض ٚبطٔ , ٚاؾًس َػط٢ بايؿعط .  -2

 هلا أضبع١ أططاف مخاغ١ٝ األقابع َعٚز٠ بأظاؾط أٚ كايب أٚ سٛاؾع أٚ أخؿاف . -3

َ  –أْٝاب  –تتُٝع بأغٓإ َتبا١ٜٓ ) قٛاطع  -4 ٓؿكم١ً , ٚايتًكمٝح   نطٚؽ ( , ٚاألدٓماؽ 
 زاخ٢ً , َٚععُٗا ٚيٛز٠ , ٚإلْاثٗا أثسا٤ تؿطظ يبًٓا تطنع َٓٗا قػاضٖا . 

 تتٓؿؼ بايط٥ات .  -5

 *تكٓـ طا٥ؿ١ ايجسٜٝات ؾ٢ ثالخ ط٦ٜٛؿات ) ؼت طٛا٥ـ ( : 
ة  ٚيٝ ت األ ٝا دٜ ة ايج ف ة  طٜٛئ هٝطٝ ت اي دٜٝا فة ايج ة  طٜٛئ ٝك ٝك ت اؿ دٜٝا فة ايج  طٜٛئ

ٝهمًا  التًمس ٚيهٓٗما تهمع ب    -1
 ٚتطقس عًٝ٘ 

األّ تطنممع ايكممػاض ايًممي  -2
ايص٣ ٜػٌٝ عًم٢ ايمبطٔ َمٔ    

 ايػسز ايجس١ٜٝ  
ٚهلما ؾتشمم١ فُمع ىممطز    -3

 َٓٗا ايبٍٛ ٚايرباظ ٚايبٝض .

تًممس نممػاضًا غممري َهتًُمم١   -1
 ايتهٜٛٔ ,

زاخمٌ نمٝؼ   ٜهتٌُ منٖٛا  -2
 األّ بخام بأغؿٌ ايبطٔ 

تتػص٣ بطناع١ ايًمي َمٔ    -3
أغؿٌ ايبطٔ األثسا٤ املٛدٛز٠ 

 زاخٌ ٖصا ايهٝؼ .

 ثسٜٝات َؿ١ُٝٝ ,   -1
 تًس قػاضًا َهت١ًُ ايُٓٛ   -2
تطنع األّ قػاضٖا يبًٓا َٔ  -3

 أثسا٥ٗا .

قٓؿص ايٌُٓ ) آنٌ ايٌُٓ  َجٌ 
ايؿٛن٢ ( , ٚخًس املا٤ ) َٓكاض 

 ايبط ( 

 َممٔ أَجًتٗمما سٝممٛإ ايهٓػممط  
 ) ايهالاضٚ ( 

تؿٌُ ايعسٜس َٔ اؿٝٛاْمات  
 ٢ً ضأغٗا األْػإ ., ٜأت٢ ع
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 تكٓٝـ ط٦ٜٛؿ١ ايجسٜٝات اؿكٝك١ٝ ؾ٢ عس٠ ضتب , َٓٗا ايطتب اآلت١ٝ : 

  أمثلة اخلصائص الزتبة

عدمية 
 األصهاى

*بعهٗا عسِٜ األغٓإ ٚايبعض اآلخط ؾكس أغمٓاْ٘  
 األَا١َٝ ؾكط.

 *هلا كايب ق١ٜٛ ًَت١ٜٛ  

 -املمممممممممسضع 
 ايهػالٕ 

 

آكلة 
 احلشزات

ص٣ ع٢ً اؿؿطات ,ٚمتتس أغمٓاْٗا األَاَٝم١   *تتػ
 ؾ٢ ايؿهٝني ع٢ً ؾهٌ ًَكاط يًكبض ع٢ً ايؿطٜػ١ .

  ايكٓؿس

آكلة 
 اللحىم

*هلا أْٝاب طًٜٛم١ َسببم١ , ٚايهمطٚؽ األَاَٝم١     
 ساز٠ ٚاـًؿ١ٝ عطٜه١ طاس١ٓ .
 *هلا كايب ق١ٜٛ ساز٠ ًَت١ٜٛ  

 -ايُٓط  -األغس 
 -ايكط  -ايهًب -

 غبع ايبشط .

 

نات احلًىا
 احلافزية

فسدٖة 
 األصابع

 *سٝٛاْات آن١ً يًعؿب .
*هلا عسز ؾطز٣ ) ٚاسس أٚ ثالث١ ( َمٔ األقمابع ,   
يهمٌ َٓٗما سماؾط قطْمم٢ ; ٚأغمٓاْٗا نمبري٠ اؿذممِ      

 َتهٝؿ١ يطشٔ ايطعاّ .

اؿُري  -اـٌٝ 
اؿُمممممممممري -

 -ايٛسؿمممممم١ٝ 
 اـطتٝت 

 

احلًىانات 
 احلافزية
شٔجٗة 
 األصابع

 *سٝٛاْات آن١ً يًعؿب 
 هلا عسز ظٚد٢ َٔ األقابع *
 قط٢ْ  طٜػًـ نٌ إقبع َٓٗا ساؾ*

املاعع  -األغٓاّ 
 -ايعضاؾمممممم١  -

 اإلبٌ  - ايػعالٕ

 

رتبة 
 احلىتًات

سٝٛاْممات َا٥ٝمم١  
نمممد١ُ تعمممٝـ  
 ايبشاض ٚاحملٝطات  

*ايططؾإ األَاَٝإ َتشمٛضإ إىل فمازٜـ يًعمّٛ    
 تالؾت األططاف اـًؿ١ٝ . *

  *تتٓؿؼ اهلٛا٤ اؾ٣ٛ بايط٥تني
 *األدٓاؽ َٓؿك١ً , ٚتًس ٚتطنع قػاضٖا . 

 *َطٚس١ ايصٌٜ أؾك١ٝ 

 -اؿممممممممٛت  
 ايسيؿني  

 

*هلا ظٚز َٔ ايكٛاطمع ؾم٢ نمٌ َمٔ ايؿمو ايعًم٣ٛ        القىارض 
 ٚايؿو ايػؿ٢ً.

 *ايكٛاطع ساز٠ تؿب٘ األظٌَٝ 
 *ايصٌٜ طٌٜٛ ٚاألشٕ قػري٠ 

ايريبمٛع   -ايؿأض 
 -اؾمممممطشإ  -

 ايػٓذاب 

 

ظٚدني َٔ ايكٛاطمع ؾم٢ ايؿمو ايعًم٣ٛ ٚظٚز     *هلا  األرنبًات 
 ٚاسس ؾ٢ ايؿو ايػؿ٢ً . 

 *ايصٌٜ قكري ٚاألشٕ ط١ًٜٛ .

  األضْب 
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  أمثلة اخلصائص الزتبة

 *أططاؾٗا األَا١َٝ َتشٛض٠ ألدٓش١ ; اخلفاشًات 
أغتطايت أقابع ايٝس َٔ ايجا٢ْ يًداَؼ , ٚأَتس  *

 اؾًس َٔ اؾػِ إىل َابني ٖصٙ األقابع .
 أغاغًا أثٓا٤ ايًٌٝ . *تٓؿط

  اـؿاف  

احلًىانات 
 اخلزطىمًة 

 *هلا خططّٛ عه٢ً طٌٜٛ .
*تُٓٛ ايػٓتإ ايعًٜٛتإ يتهْٛا َما ٜعمطف بٓماب٢    

 ايؿٌٝ 

  األؾٝاٍ 

*أضق٢ ايجسٜٝات هلا ظٚدإ َٔ األطمطاف مخاغم١ٝ    الزئًضات 
 األقابع , ٚاإلبٗاّ بعٝس عٔ باق٢ األقابع .

كمب٢ َتطمٛض ؾم٢ األْمٛاع     *املذ نمبري ٚاؾٗماظ ايع  
 ايطاق١ٝ .

 -ايًُٝٛض  -ايكطز 
 -ايػمممممممممممٛضٜال 
 -ايؿممممممممُباْع٣ 

  اإلْػإ -ايٓػٓاؽ 

 

* ٌ ؽضع  عً تال دا ٜٚ فري ت اي فريٚضا هس  اي ٝت ف ف  ٝٓ   ؟يتؿ

 ْٗا ػُع بني خكا٥ل ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚاألؾٝا٤ غري اؿ١ٝ , أل
 الفريوسات

*   ٌ تعً ٓا هائ ني اي ٌ ب ٛؾ كة اي ًس  ٌ متج ت  فريٚضا ة  اي ؿٝ ء غري ا ٝا ٚاألغ ة  ؿٝ  ؟ا

ؿٝة ت غري ا فا , ٚالٜٛدس بٗا غٝتٛبالظّ أٚ غؿا٤ خ٣ًٛ أٚ ْٛا٠ تًو أ٣ تطانٝب خ١ًٜٛالمت ايؿ
 , ٚتعٗط ؾ٢ قٛض٠ َتبًط٠ ٚالتػتطٝع ايكٝاّ بأ٣ ع١ًُٝ س١ٜٛٝ خاضز اـ١ًٝ املهٝؿ١ . 

ة ؿٝ ت غري ا فا تهاعـ ٚتػتطٝع إٔ ت RNAأٚ  DNA ؼت٣ٛ ع٢ً اؿُض اي٣ٚٛٓ ايؿ
 ٚتتهاثط بٓؿػٗا زاخٌ اـ١ًٝ املهٝؿ١ .

ن ٚعٝتس فري  RNAأٚ  DNAَٔ محض ٣ْٚٛ  ب اي
 ٚغالف بطٚت٢ٓٝ ٜػ٢ُ نابػٝس . 

*ِ ذ ؿ ْماَْٛرت ( ,   300 - 20قػري٠ اؿذِ دسًا )  ا
 ٚال ميهٔ ضؤٜتٗا إال َٔ خالٍ اجملٗط اإليهرت٢ْٚ 

هاهلا * نايكهممبا٢ْ ٚايًممٛيب٢   ايبػممٝطَٓٗمما  أغكك
 دسًا .  املعكستعسز٠ األٚد٘ , َٚٓٗا ٚايهط٣ٚ , َٚ

 ٌ فٌعً ة ايتط دباٜز ت إ فريٚضا سٝح التتهاثط إال  ؟ اي
زاخٌ اـالٜا املهٝؿ١ يًها٥ٔ اؿ٢ ) ايعا٥ٌ ( , أَا خاضز 

 اـالٜا املهٝؿ١ ؾتؿكس قسضتٗا ع٢ً ايتهاثط .
  

 

 



 

79 

79  

01005136959 01222978682 
 ٌ ةعً خؿؿ َت ت  ٓا نائ ت  فريٚضا خٌ بٌ ٚخالٜا قسز٠ زا. َع١ٓٝ ؾًهٌ ؾريٚؽ نا٥ٓات؟ اي

 ٖصٙ ايها٥ٓات ٜٗامجٗا 
 أٚ اؿٝٛإ , ؾايؿريٚغات ايت٢ تٗادِ ايٓبات الميهٓٗا َٗامج١ اإلْػإ

 , ٚايؿريٚغات ايت٢ تكٝب خالٜا ايهبس الميهٓٗا إٔ تكٝب خالٜا املذ .
 الفريويدات

 كًٛقات غري س١ٝ ) عٛاٌَ ممطن١ (  -1
 أنجط بػاط١ ؾ٢ ايرتنٝب َٔ ايؿريٚغات ,  -2
3-ٕ ٛ ه ؾ٢ قٛض٠ َعزٚدم١ ) يٛيمب    RNAؾطط١ سًك١ٝ قكري٠ َٔ اؿُض اي٣ٚٛٓ َٔ أ تت

 َعزٚز ( . 
ؼتٛى عًى  -4 ٚتٝٓى ال ػطاء ايرب  ملعطٚف بايهابػٝس ؾ٢ ايؿريٚغات احملٝط باؿُض اي٣ٚٛٓ ٚا اي
ة -5 ملؿاب ة ا ـًٝ ة ا ٛا ْ ٌ خ دا ت إىل  دا ٜٚ فري ٌ اي دخ يًها٥ٔ ايص٣ تٗامج٘ سٝح تٛد٘  ت

 دسٜس٠ ,  األٜض بٗا يكٓع ؾريٜٚسات
ت -6 َساض يًٓباتا د َٔ األ ب ايعٜد َجٌ َطض ايسضْات املػعي١ٝ ؾ٢ ايبطاطؼ , َٚطض  تطب

 بٗتإ ىاض اـٝاض ... 
ايؿريٜٚسات ٚاغع١ األْتؿاض ؾ٢ ايطبٝع١ , ٚيهٔ يهْٛٗا التسَط ٚؼًٌ خالٜا ايعا٥مٌ ) َجمٌ    -7

 ايؿريٚغات ( ؾإٕ تٛادسٖا مل ٜػتطع ايهؿـ عٓ٘ .
 املتٛاؾط٠ عٔ نٝؿ١ٝ أْتؿاض ايؿريٜٚسات ن١ًٝ٦ يًػا١ٜ ست٢ اآلٕ .  إٔ املعًَٛات  

  الربيونات
 كًٛقات غري س١ٝ أبػط تطنٝبًا َٔ ايؿريٜٚسات  -1
 ترتنب َٔ ايربٚتني ؾكط , ٚال ؼت٣ٛ أ١ٜ َاز٠ ٚضاث١ٝ َٔ األمحاض اي١ٜٚٛٓ ,  -2
, ٚتػمبب هلما َطنمًا ٜمسَط      يسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً اإلْتؿاض خالٍ أْػذ١ ايها٥ٓات املكاب١ بٗما  -3

دٗاظٖا ايعكب٢ املطنع٣ سٝح ؼٍٛ املذ إىل نت١ً أغؿٓذ١ٝ ١٦ًَٝ بايجكٛب َجمٌ ايػطبماٍ , ممما    
 ٜؤز٣ إىل َٛت ايها٥ٔ املكاب . 

 طض دٕٓٛ ايبكط . َتٓتؿط اإلقاب١ بايربْٜٛات ؾ٢ املٛاؾ٢ ٚاألغٓاّ , ٚتػبب  -4
  (دٕٓٛ ايبكط)ُا َع أعطاض َطض تكٝب اإلْػإ مبطنني عكبٝني تتؿاب٘ أعطانٗ -5
إىل اإلْػمإ إشا   (دٓمٕٛ ايبكمط  )أثبتت األعاخ اؿسٜج١ إَها١ْٝ أْتكماٍ بطْٜٛمات َمطض      -6

ٝؼ أٚ ستم٢ أشا أغمتعٌُ   غم َاتٓاٍٚ أًٜا َٔ َٓتذات ؿّٛ األبكاض املكاب١ َجٌ اهلاَبٛضدط ٚايػٛ
ٝٛاْٝم١ املػتدًكم١ َمٔ    املػتشهطات أٚ األز١ٜٚ ايت٢ ٜسخٌ ؾم٢ تطنٝبٗما بعمض املٓتذمات اؿ    

 األبكاض املكاب١ . 
 ٌ ٕ عً ت يألْطا ْا ٛ ٙ ايربٜ ر ٖ  ٍ كا ٕ إْت ستى اآل ت   .؟مل ٜجب

 ٚقس ٜطدع ٖصا إىل طٍٛ ؾرت٠ سها١ْ املطض ؾ٢ اإلْػإ . 
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ايهٛنب ايٛسٝس ايص٣ ٜتٛاؾط ؾٝ٘ نٌ عٛاٌَ اؿٝا٠ , ٚتعٝـ عًٝم٘ أْمٛاع عسٜمس٠ َمٔ      نٛنكب األزض 
 ٚست٢ ٚقتٓا اؿاىل َاظاٍ أقٌ اؿٝا٠ غري َعطٚف , ايها٥ٓات اؿ١ٝ , 

 ٖٚٓاى أػاٖإ ؾ٢ ؼسٜس أقٌ اؿٝا٠ ,
 ٚاألػاٙ اآلخط  األػاٙ األٍٚ

إٔ املهْٛات ايعهم١ٜٛ ايتم٢ ْؿمأت َٓٗما اؿٝما٠ ٚقمًت إىل       
 األضض َٔ ايؿها٤

 إٔ اؿٝا٠ ْؿأت َٔ األضض

طح األضض ٖم٢ ايبهتريٜما , ثمِ تمٛاىل ظٗمٛض      ٜٚعتكس ايعًُا٤ إٔ أٍٚ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ظٗمٛضًا عًم٢ غم   
 ايها٥ٓات اؿ١ٝ األخط٣ , ٜٚعترب اإلْػإ آخط ايها٥ٓات ظٗٛضًا ع٢ً غطح األضض .

 ْعسٜات ْػأة اذتٝاة

 قاٚالت يتؿػري أقٌ اؿٝا٠ ع٢ً األضض َٓٗا 
ْعسٜة ارتًل 

اص   ارت

ْعسٜة ايتٛيد 

 ايراتى

ْعسٜة األصٌ 

 ايهْٛى يًشٝاة

 ى يًشٝاةْعسٜة األصٌ األزض

إٔ نٌ 
ايها٥ٓات 

اؿ١ٝ خًكت 
ع٢ً قٛضتٗا 

 ٕ اؿاي١ٝ , ٚأ
ٖصٙ ايها٥ٓات 

اؿ١ٝ مل 
 وسخ هلا ا٣

تػٝري ست٢ 
 اآلٕ

إٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ 
ميهٔ إٔ تٓؿأ ؾذأ٠ 
, ٚبؿهٌ عؿ٣ٛ َٔ 

 أ٣ َاز٠ غري س١ٝ 
َجٌ األعتكاز 
اـاط٤٢ بإٔ 

ايؿ٦طإ تٓؿأ َٔ 
 ايكـ ايكصض

إٔ اؿٝا٠ ٚقًت إىل 
ؾ٢ ؾهٌ األضض 

دطاثِٝ َجٌ 
ايبهتريٜا َٔ 

ّ ايػُا١ٜٚ  األدطا
 األخط٣ ,

َجٌ ايٓٝاظى ٖٚصا  
َعٓاٙ إٔ اؿٝا٠ 

بسأت أٚاًل ؾ٢ 
 ايؿها٤

إٔ اؿٝا٠ ْؿأت َٔ األضض ْتٝذ١ تؿاعالت 
نُٝٝا٥ٝمم١ بممني بعممض املممٛاز ايتمم٢ ناْممت    

ؾممم٢ املٝجمممإ ,   )َٓتؿمممط٠ عًممم٢ األضض  
 ٝ س اهلٝسضٚدني , املا٤ , األَْٛٝا , أٍٚ أنػم

 (ايهطبٕٛ 
 ٚناْت ٖصٙ ايتؿاعالت بط١٦ٝ دسًا َٚعكس٠ 
َٔ ؼٌٜٛ  متكن العاملان يورى وميللر   

 ( H2) ٚاهلٝمممممسضٚدني (  CH4) املٝجمممممإ 
ٚأٍٚ أنػمٝس ايهطبمٕٛ )    ( NH3) ٚاألَْٛٝا 

CO  إىل أمحاض أ١َٝٓٝ ٢ٖٚ ٚسسات بٓا٤ )
ايربٚتني ؾ٢ ٚدٛز ؾمشٓات نٗطبٝم١ قٜٛم١    

 ع٠ ْٛبٌدا٥ ٚاخصايؿرتات ط١ًٜٛ 
  

 

 االٍٚ ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

 اذتٝة ٚآيٝات تطٛزٖا ْػأة ايهائٓات

 

 

 

 ارتاَظايباب 
 ايتطٛز ايبٝٛيٛدى
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 :  تطٛز ايهائٓات اذتٝة 

خاله فرتة حتدث فى صفات الكائٍات احلٗة عىمٗة تػٗري بطٗئة ٔوتدزجة :  ايتطٛز
 . طٕٖمة وَ الصوَ

 فهسة ايتطوز ايبيويوجى: َبادىء 
نٌ ْٛع َٔ األسٝا٤ ْؿأ َٔ ْٛع آخط نمإ َٛدمٛزًا قبًم٘ , ٚأنجمط بسا٥ٝم١ ٚأبػمط َٓم٘         -1

 تطنٝبًا .

 ؾ٢ ؾهٌ األسٝا٤ ٚتطنٝبٗا ٚٚظا٥ؿٗا .وسخ تػري زا٥ِ  -2

ايتػريات ايت٢ ؼسخ ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ق١ًًٝ يًػا١ٜ , ٚيهٔ تطانُٗا مبمطٚض األظَٓم١    -3
ٚاألسكاب ع٢ً َس٣ َالٜني ايػٓني ٜؤز٣ إىل أختالؾات نبري٠ تتػمبب ؾم٢ ْؿمأ٠ أْمٛاع     

 دسٜس٠ َٔ األسٝا٤ . 

ؾ٢ ٚقت ٚاسس , بٌ ظٗطت بايتسضٜر عسز أْٛاع ايها٥ٓات اؿ١ٝ َتػري , ٚمل تعٗط نًٗا  -4
 , ٚتطٛضت ست٢ أقبشت ع٢ً َا٢ٖ عًٝ٘ اآلٕ ؾ٢ أؾهاهلا اؿاي١ٝ . 

 آضا٤ بعض ايؿالغؿ١ ؾ٢ ْؿأ٠ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚتطٛضٖا : 
 ْؿأت ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ املا٤ .  : طايٝظ

 ْؿأت ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ َعٜر َٔ املا٤ ٚايؿُؼ . : ايهطاْدز
 ط٠ ايتشٍٛ ايتسضه٢ َٔ ايبػٝط إىل املعكس .ٜؤَٔ بؿه : أزضطٛ
 

 أيٝات ايتطٛز ايبٝٛيٛدى

 

 األنتخاب الطبيعى :  .1
 طٝٛض دعض اؾالبادٛؽ . َجٌ السغ تٓٛعًا نبريًا بني ايها٥ٓات اؿ١ٝ املدتًؿ١  تػازيص دازٕٚ

 إٔ ٖصٙ ايطٝٛض يسٜٗا تٓٛع ٚأختالف ٚانح َٔ سٝح أؾهاٍ َٓاقريٖا . 
 ٕ س دازٚ الف َٓاقري ايطٝٛض ٜطدع إىل تهٝمـ نمٌ ْمٛع َمع طبٝعم١ ايػمصا٤ ٚإٔ       إٔ أخت ٚفطك

 املٓاقري قس تطٛضت بؿعٌ األْتداب ايطبٝع٢ . 
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 :  تفطري اإلْتداب ايطبٝعى 

 تٛضٜح قؿاتٗا ؾال ايت٢ التػتطٝع إٔ تٛاد٘ ظطٚف ايب١٦ٝ .  تًًو ايهائهات ايضعيفة -1
قمؿات تػماعسٖا عًم٢ شيمو      يٛدمٛز ايب١٦ٝ  ايت٢ تال٥ِ ظطٚف تبكى ايهائهات ايكوية -2 

 ٚتٛضخ ٖصٙ ايكؿات إىل ْػًٗا 
 ٜٚؤز٣ شيو إىل ْؿ٤ٛ أْٛاع دسٜس٠ َٔ األْٛاع َع َطٚض ايعَٔ  تتجُع ايصفات ايكوية -3
عًمم٢ ظٜمماز٠ سممسٚخ اإلْتدمماب  ٜعُممٌ  اإلنتخاااا اسهطااى -4

ايطبٝعمم٢ سٝممح ميٝممٌ ايممصنط ٚاألْجمم٢ إىل ايتممعاٚز بمماألق٣ٛ  
تتٛاضخ ايكؿات اؾٝمس٠ ؾم٢ ايٓػمٌ ايٓماتر ,      ٚاألقًح ٚبصيو

َٔ ايتعاٚز بمأؾطاز  ٚتٓعسّ ايكؿات ايهعٝؿ١ يعسّ ٌَٝ اؿٝٛإ 
 نعٝؿ١

 :  األْتداب ايصٓاعى 

بني األؾطاز أٚ اؿس َٔ أْتؿاضٖا , َٔ خالٍ ؼسٜمس األؾمطاز املتعاٚدم١ ,    أ٣ قؿ١  ظٜازٙميهٔ 
٢ ٜؿب٘ َاوسخ ؾ٢ األْتداب ايكمٓاع٢  ٚأغتٓتر زاضٕٚ إٔ َاوسخ ؾ٢ ساي١ اإلْتداب ايطبٝع

 , ٚوكل ْؿؼ ايٓتا٥ح , ٚيهٓ٘ وتاز إىل ٚقت طٌٜٛ . 
 مميصات األنتخاا ايصهاعى

         أز٣ إىل ظٗٛض بعض ايػالالت اؿٝٛاْٝم١ اؾسٜمس٠ ْتٝذم١ تمسخٌ اإلْػمإ ممما أز٣ إىل
 تطٛض ٖصٙ ايػالالت َجٌ غالي١ أبكاض ايؿطٜعٜإ . 

 عهؼ اإلْتداب ايطبٝع٢ ايص٣ وسخ بمسٕٚ تٛدٝم٘ غم٣ٛ     اإلْتداب ايكٓاع٢ َٛد٘ ع٢ً
 يعٛاٌَ ايطبٝع١ .

  اإلْتداب ايطبٝع٢ مبؿَٗٛ٘ اؿسٜح ٖٛ إْتداب األؾطاز األقسض ع٢ً ايتهٝـ َع ايعطٚف
 ايب١ٝ٦ٝ ْتٝذ١ تطانِ ايكؿات املٛضٚث١ ايت٢ تػاعسٖا ع٢ً ايبكا٤ ٚاألغتُطاض .

 األنتخاا ايصهاعى اإلنتخاا ايطبيعى
األؾمطاز األقممسض عًم٢ ايتهٝممـ َمع ايعممطٚف     إْتدماب 

ايب١ٝ٦ٝ ْتٝذ١ تطانِ ايكؿات املٛضٚث١ ايت٢ تػماعسٖا  
 ع٢ً ايبكا٤ ٚاألغتُطاض .

 ؼسٜس األؾطاز املتعاٚد١

 َٛد٘ َٛد٘غري 
 قكريوتاز إىل ٚقت  وتاز إىل ٚقت طٌٜٛ

 طٝٛض اؿُاّ طٝٛض دعض اؾالبادٛؽ
 غالي١ أبكاض ايؿطٜعٜإ
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 :  ني األحياءالتنافص ب .2
ٜعٌُ ايتٓاؾؼ بني أؾطاز ايٓمٛع ايٛاسمس أٚ بمني األْمٛاع املدتًؿم١ عًم٢ ظٜماز٠ ؾمطم سمسٚخ          

 األْتداب ايطبٝع٢  
 باألٌتخاب اجلٍطى االٌتخاب البٗئى

 ايتٓاؾؼ َٔ أدٌ ايتعاٚز ايتٓاؾؼ َٔ أدٌ ايػصا٤ أٚ املأ٣ٚ
  زكَ التفكري :   

اعس ؾ٢ تطٛض نٌ َُٓٗما , ٚأختٝماض اإلْماخ ألقم٣ٛ     ايكطاع ايسا٥ِ بني املؿرتغات ٚايؿطا٥ؼ غ
 ايصنٛض يتًكٝشٗا غاعس ؾ٢ تطٛض ْػًٗا . نٝـ تجبت شيو ببعض األَج١ً ؟ 

 الطفرة :  .3
تػري فحائى حيدث فةى ااةادة الٕزاةٗةة يةا ٖة د       ٢ٖ  : ايطفسة

 .  إىل تػٗري الصفة الٕزاةٗة
طنٝمب املماز٠ ايٛضاثٝم١ ٜمؤز٣     تعٌُ ايطؿطات أٜهًا ع٢ً إسساخ تػٝري ؾ٢ ت تأثري ايطفسة

 إىل ظٗٛض قؿات دسٜس٠ مل تهٔ َٛدٛز٠ ؾ٢ األقٌ , 
 غًب١ٝ ,   إهاب١ٝ ,    ايطفسة انواع

 ٚمتجٌ ايطؿطات املٛاز األٚي١ٝ ؿسٚخ ايتٓٛع اؾ٢ٓٝ ايالظّ ؿسٚخ ايتطٛض .
ايت٢ ؼسخ ألْٛاع َٔ املٝهطٚبمات ) َجمٌ : ايبهتريٜما ( ممما ٜعٜمس َمٔ        أَجًة ايطفسات

 َكاَٚتٗا يًُهازات اؿ١ٜٛٝ . 
عٔ ايطؿطات نا٥ٓات دسٜس٠ َعسي١ دًٝٓٝا تعٜس َٔ تٓمٛع ايها٥ٓمات    ٜٓتر نتائج  ايطفسة

 اؿ١ٝ ,
أختٝاض أؾهٌ ايطؿطات ٚاإلبكا٤ عًٝٗما ٚايمتدًل َمٔ أقمشاب      اإلنتخاا ايطبيعى دوز 

 ايطؿطات ايهاض٠ ;
 ١ٝ اؿا١ًَ هلصٙ ايطؿطات . أ٣ إٔ اإلْتداب ايطبٝع٢ ٜعٌُ ع٢ً غطب١ً ايها٥ٓات اؿ 

 الوراثة  فى اجلناعات :  .4
دلىٕعة وَ األفساد تعةٗؼ فةى وكةاُ ذلةدد ت ٔتتةصأ        اسُاعة  

   فٗىا بٍّٗا عػٕائًٗا
إٔ ٜهٕٛ سذمِ اؾُاعم١ نمبريًا ;     ٚهبمتجٌ دٝٓات ٖصٙ األؾطاز احملت٣ٛ اؾ٢ٓٝ يًذُاع١ , 

 يهُإ متجٌٝ مجٝع ايكؿات ايٛضاث١ٝ .
 :  ى ووايهربجقانوى يازد

ٍِاك وٗاًل إىل بقاء وعده إٌتػاز أ  جني ةابة  فةى اجلىاعةة وةَ     
 ,  جٗن إىل جٗن

أ٣ إٔ ٖٓاى َٝاًل إىل ساي١ اتعإ ٚضاثم٢ ؾم٢ اؾُاعم١ ٜعُمٌ عًم٢ بكا٥ٗما ٚثبمات خكا٥كمٗا         
 ايٛضاث١ٝ .  
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   :  ٢ٖ شسوط األتصاى ايوزاثى

 إ ٜهٕٛ سذِ اؾُاع١ نبريًا .1

 اع١ َٔ ْؿؼ ايػالي١ . إٔ ٜهٕٛ مجٝع أؾطاز اؾُ .2

 ست٢ الٜهٕٛ ايتعاٚز ؾ٢ قاحل قؿ١ زٕٚ غريٖا .إٔ ٜهٕٛ ايتعاٚز بني أؾطاز اؾُاع١ عؿٛا٥ًٝا ,  .3

ؾٝعٜس أْتؿاضٖا ؾ٢ اؾُاع١ أٚ ٜكٌ سػمب َال٥ُتٗما يًب٦ٝم١    أال تهٕٛ ايكؿ١ ايٛضاث١ٝ خانع١ يألْتداب ايطبٝع٢ ,  .4
 احملٝط١ باؾُاع١ .

ز هلِ خكا٥ل َع١ٓٝ ٚالٜٗمادط إىل اؾُاعم١ أؾمطاز َمٔ مجاعمات      أال تٗادط َٔ اؾُاع١ أؾطا .5
 أخط٣ . 

 أال ؼسخ طؿطات تؤز٣ إىل ظٗٛض قؿات دسٜس٠ .  .6

عمسز ايطمطظ املعٗطٜم١     إٔ تٓتر اآلبا٤ يهٌ ْٛع َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ اعسازًا َتػا١ٜٚ َٔ اآلبٓا٤ .7
َعمسٍ إْتؿماض ٖمصٙ    بايٓػب١ يكؿ١ َا ٚؼسٜس ْٛع اؾٝٓات غا٥س٠ أّ َتٓش١ٝ ميهٓٓا سػماب  

 اؾٝٓات زاخٌ احملت٣ٛ اؾ٢ٓٝ هلصٙ اؾُاع١ . 
 اىل, أختمٌ األتمعإ ايمٛضاث٢ يًذُاعم١ ٚتعطنمت       إذا تغري شسط أو أنجس َو يار  ايراسوط  

 األلطاف ايٛضاث٢ ايص٣ ٜعٌُ ع٢ً تطٛض اؾُاع١ . 
 ايٛضاث٢ .  ؾُاع١ ْتٝذ١ خًٌ ؾ٢ ؾطط أٚ أنجط َٔ ؾطٚط األتعإتطٛض ا:  األجنساف ايوزاثى

 التنوع ) التباين ( :  .5
ع٢ً ايتهٝمـ َمع ظمطٚف ايب٦ٝم١ املمتػري٠ ,      ٜػاعس ؾ٢ ايكؿات ايٛضاث١ٝ يًها٥ٓات اؿ١ٝ  ايتبايوايُية 

 ٚلاسٗا ؾ٢ األغتُطاض . 
 :   بني أؾطاز ايٓٛع ايٛاسس  ايتبايوأضباا 
 : ايتهاثط اؾٓػ٢    ٔ تبمأٜ أؾمطاز    ٜتِ َٔ خالٍ األَؿاز املدتًؿ١ ٚضاثًٝا ممما ٜعٜمس َم

 ايٓٛع ايٛاسس . 

 . تعسز ايكؿات ايٛضاث١ٝ ألؾطاز ايٓٛع ايٛاسس مما ٜعٜس َٔ تٓٛعٗا 

 . تساخٌ ؾعٌ اؾٝٓات : هعًٗا تؤثط ؾ٢ بعهًا مما قس ٜٓتر قؿات دسٜس٠ 

  . سسٚخ ايعبٛض أثٓا٤ األْكػاّ املٝٛظ٣ ٜعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ايتٓٛع بني األَؿاز 

 ٝ١ٝٓسسٚخ ايطؿطات ايكبػ١ٝ ٚاؾ   . 

 التكيف :  .6
ِةةةٕ والءوةةةة أ  تسكٗةةةب فةةةى جطةةةي   ايتهيااا 

 , الكائَ احلى لمٕظٗفة التى ٖ دّٖا
ؤًٖمٗا يًمتال٤ّ َمع ايب٦ٝم١     تٚضاث١ٝ قؿات ايها٥ٓات اؿ١ٝ متتًو  

 ايت٢ تعٝـ ؾٝٗا ٚايبكا٤ ٚايتهاثط , 
 . : اـٝاؾِٝ ؾ٢ األواى ٚاألدٓش١ ؾ٢ ايطٝٛض  ة ايتهي َجًا
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 ء أنواع جديدة من األحياء : دور األنعزال فى نشو .7
ٍ ايتهاثسى إ تٓععٍ بعض األؾطاز عٔ باق٢ فُٛعتٗا , ٚمتٓع َٔ ايتعاٚز َع  األنعصا

 يه٢ ٜٓؿأ ْٛع دسٜس َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ , , أؾطاز اؾُاع١ 
 ٜؤز٣ إىل  نتائج االنعصاٍ

 اإلخالٍ باألتعإ ايٛضاث٢  -1
 األلطاف ايٛضاث٢ مما ٜؤثط ؾ٢ دٝٓاتٗا ,  -2

 .بعس ؾرت٠أْٛاع دسٜس٠ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ  ظٗٛض -3
األْععاٍ اؾػطاؾ٢ ايص٣ وسخ ؾ٢ ساي١ ٚدٛز سٛادع    األنعصاٍ ايتهاثسىأضباا    

 دػطاؾ١ٝ َجٌ اؾباٍ ٚايبشاض مما ميٓع تعاٚز أؾطاز ْؿؼ ايٓٛع َعًا .
 انقراض اجملنوعات الصغرية :  .8
ِٕ التٍاقض التدزجيى فى أفساد ٌٕع األنكساض : 

 , الكائٍات احلٗة يا ٖ د  إىل أٌدةازٓ  وَ
بعض ايها٥ٓات اؿٝم١ إىل عمسّ قمسضتٗا عًم٢      نكساضاألضبب 

ايتهٝـ َع ايتػريات ايت٢ قاسبت تطٛض األضض ؾ٢ ايعكٛض املدتًؿم١  
 َٚا أعكبٗا َٔ تػري ؾ٢ ايعطٚف املٓاخ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ , 

 تهٝـ َع ٖصٙ ايتػريات . بُٝٓا أغتطاعت أْٛاع عسٜس٠ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ األخط٣ إٔ ت
 أسباب األنقراض : 

تٓاقؼ األْٛاع ع٢ً املٛاضز احملسٚز٠ , سٝح ميهٔ يٓٛع َٔ ايها٥ٓمات   األقصاء ايتهافطى -1
اؿ١ٝ إٔ ٜتؿٛم ع٢ً ْٛع آخط , ٚبايتاىل ٜٓذٛ ْٛع ٜٚؿ٢ٓ ْٛع آخط يعمسّ قسضتم٘ عًم٢ ايتماؾؼ     

 َع األْٛاع األخط٣ . 

ايمص٣ ٜمؤز٣ إىل ظٚاٍ نمجري َمٔ ايٓباتمات , ٚتًٗمو       َجٌ اؾؿاف  ضازة تغريات َهاخية -2
 اؿٝٛاْات ايت٢ ناْت تتػص٣ عًٝٗا , ٚتكبح َٗسز٠ باألْكطاض .

 تٓاؾؼ األْٛاع األق١ًٝ .  إدخاٍ نائهات حية جديدة -3

ٛ أسس األؾرتانات ايت٢ ؾػطت أْكطاض ايعٚاسـ  أصطدام أجطام فضائية باألزض -4 ٖٚ ,
 ايعُالق١ َجٌ ايسٜٓاقٛض . 

َجٌ ايكطع اؾا٥ط يألؾذاض , ايكٝس اؾا٥ط يًشٝٛاْات , ػؿٝـ املػطشات  نطاىاإل نراط -5
 .  املا١ٝ٥ , تًٛخ ايب١٦ٝ

اض عًى ايتٛشإ ايبٝٛيٛدى  :  آثاز األْكس
عًم٢   بايطاًب أْكطاض األْٛاع الٜع٢ٓ ؾكط غٝاب َٛضز َتذمسز َمٔ ايب٦ٝم١ , ٚيهٓم٘ ٜمؤثط      

 ; َتفاوتةعاّ ايب٢٦ٝ بسضدات بايٓ اإلخالٍايتٛظإ ايبٝٛيٛد٢ ؾٝٗا , ٜٚػبب 
ؾ٢ أ٣ ْعاّ ب٢٦ٝ ٜطتبط بتعسز األْمٛاع املتعاٜؿم١ ؾٝم٘ ,     ثبات ايتوشاى ايبيويوجى

 .  ؾهًُا ظاز عسز األْٛاع أغتُط ايتٛظإ , ٚنًُا ْكل عسز األْٛاع أختٌ ايتٛظإ

 



 

86 

86  

01005136959 01222978682 
 
 

 

اضٕ , اؿؿطٜمات ٚعًمِ ايتكمٓٝـ , ٚايتؿمطٜح املكم      )ايتطوزنظسية ة ايتى تجبت صخة األدي
 .( ايرتانٝب اآلثط١ٜ ٕ ايتؿاب٘ ايؿػٝٛيٛد٢ , َطاسٌ منٛ اؾٓني , ٚايبٝٛيٛدٝا اؾع١ٝ٦ٜ

 احلفريات :  -1
اؿؿطٜات ٢ٖ عباض٠ عٔ بكاٜا أٚ آثاض بعض ايها٥ٓات اؿٝم١ ايتم٢ عاؾمت قمسميًا قبمٌ بساٜم١       

اغمب  ايعكط اؿسٜح ؼت ظطٚف كتًؿ١ عٔ ايعطٚف اؿانط٠ , ثِ زؾٓت بعس َٛتٗا ؾ٢ ايطٚ
 امله١ْٛ يًكدٛض ايطغٛب١ٝ .

 ؟  ٌٖ تعترب اهلٝانٌ ٚاألقساف املٛدٛز٠ بايؿهٌ ايػابل سؿطٜات ؟ ٚملاشا
 :  *يررتط يتهويو احلفسية

 * ٚدٛز ٖٝهٌ قًب يًها٥ٔ اؿ٢ .
 * زؾٔ ايها٥ٔ اؿ٢ بعس َٛت٘ َباؾط٠ ؾ٢ ضٚاغب ؼُٝ٘ َٔ ايتشًٌ .

 احملت٣ٛ ايعه٣ٛ يًها٥ٔ اؿ٢ .  * ٚدٛز ايٛغط املعس٢ْ املٓاغب ايص٣ وٌ قٌ 
 ٚتعترب اؿؿطٜات زيٝاًل ع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾ٢ املان٢ , 

 َجٌ :  ايعواٌَ ايتى تعوم عًُية ايتخفس
  . ْٔؿاش املا٤ ؾ٢ ايطبكات املػا١َٝ يًكدٛض ايطغٛب١ٝ ايص٣ ٜؤز٣ إىل ؼًٌ بكاٜا ايها٥ 

  ِاؿؿطٜات ٚتؿٖٛٗاسسٚخ ايعالظٍ ٚايربانني ايص٣ ٜؤز٣ إىل ؼط  . 

 احلفسية املسشدة : 

 َتعسز٠ ايب٦ٝات .  -2  هلا أْتؿاض دػطاؾ٢ ٚاغع  -1 احلفسية املسشدة مميصات
 أيُية دزاضة احلفسيات : 

 سؾ١ْٛ بٗا .ؼسٜس ايعُط اؾٝٛيٛد٢ يًكدط َٔ خالٍ َعطؾ١ عُط اؿؿط١ٜ امل -1

 ايتعطف ع٢ً َعامل ايب١٦ٝ ايكسمي١ .  -2

 تكسِٜ ايسيٌٝ ع٢ً تطٛض ايها٥ٓات اؿ١ٝ .  -3

 . َهاٖا٠ ايطبكات ايكدط١ٜ َٔ خالٍ اؿؿط١ٜ املطؾس٠ -4

 ضغِ اـطا٥ط اؾػطاؾ١ٝ ايكسمي١ ;  -5

 ؾ٢ تػٝري َعًَٛاتٓا عٔ ايتٛظٜعغاعست اؿؿطٜات  الٕ
 طت اؿؿطٜات اؾػطاؾ٢ يػطح ايهط٠ األضن١ٝ , ؾكس أع

 َعًَٛات غاعست ؾ٢ تٛظٜع ايبشاض ٚايٝابػ١ ؾ٢ ايعَٔ ايكسِٜ .

 
 

 ايجاْى ايفصٌ

ايرتنٝب ايهُٝٝائى 

ألدطاّ ايهائٓات 

اذتٝة ) 

ايهسبٖٛٝدزات 

 ٚايًٝبٝدات (
 

  أدية سدٚخ ايتطٛز
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 أَجًة َو احلفسيات : 

 : اضبػاغاػاألصضغظػضضصائنػاضحىػػ-1
 , َجٌ سؿط١ٜ   حفسٖة لكائَ كاون ظىٗع أجصائْ -أ

 غ١ٓ   يـأ 20ايت٢ عاؾت ؾ٢ مشاٍ أٚضٚبا قبٌ ) املاَٛخ ( ايص٣ زؾٔ ؾ٢ اؾًٝس ٖٚٛ ْٛع َٔ ايؿ١ًٝ 
ٚزؾٔ ٚؼًًت أْػذت٘ ايطخ٠ٛ ٚبكٝت األدعا٤ ايكًب١  وات عظاً أٔ أضٍاُ لكائَ-ب

 َٓ٘ َجٌ : ععاّ ٚأغٓإ ايسٜٓاقٛضات . 
 : َجٌ ايػابات املتشذط٠ بايكطا١َٝ  اضبػاغاػاضطتحجرةػ-2

 .  ؼٌ ؾٝٗا ايػًٝها قٌ أيٝاف األؾذاض عٝح ٜبك٢ ايؿهٌ األق٢ً يألؾذاض

ػبعػواألثرػ:ػاضػاضبػواضطا-3
ػاألةسػالطابعػالقالب

وُممٌ ايتؿاقممٌٝ ايساخًٝمم١  
يًممٗٝهٌ ايكممًب يًهمما٥ٔ بعممس 

 َٛت٘ ,

ٖٛ األثط ايص٣ ٜرتن٘ ايهما٥ٔ  
بعس َٛت٘ , َٚالَػت٘ يكمدط  

 يني ثِ ؼًً٘ ,

ٖٛ ايؿهٌ ايص٣ ٜرتن٘ ايها٥ٔ 
اؿمم٢ أثٓمما٤ سٝاتمم٘ عًمم٢    

 ايكدٛض اي١ًٓٝ ,
 َجٌ سؿطٜات األَْٛٝت

 كدٛض ايطغٛب١ٝايت٢ تٛدس ؾ٢ اي 
آثمط أٚضام األؾممذاض , اٚ  َجمٌ  

 ععاّ األواى ع٢ً ايكدٛض
َجٌ آثاض أقساّ ايسٜٓاقٛضات 

 ايت٢ ترتنٗا ع٢ً ايكدٛض
 
 
 
 
ػ

ػاضدجلػاضحغرىػ:ػ
 فُٛع١ نا١ًَ َٔ اؿؿطٜات , تػذٌ تطٛض بعض ايها٥ٓات خالٍ ايعكٛض اؾٝٛيٛد١ٝ

 . َجٌ ايػذٌ اؿؿط٣ يًؿٌٝ ٚاؿكإ 

ػحغرىػضضحصانػ:ػاضدجلػاض
إٔ األغالف األٚىل يًشكإ ناْت أقػط سذُاً  ٜٚٓتٗم٢ ططؾٗما    -1

األَا٢َ بأضبع١ أقابع ٚأثمط ـماَؼ , ٜٚٓتٗم٢ ططؾٗما اـًؿم٢      
 بجالث١ أقابع ٚأثط ألقبع ضابع 

ثِ تطٛضت ٚنرب سذُٗا , ٚأقمبشت أططاؾٗما تٓتٗم٢ بجالثم١      -2
 ٓس اؾط٣ , أقابع أنربٖا األٚغط ايص٣ ٜطتهع عًٝ٘ اؿٝٛإ ع

أغتُط ايتطٛض ٚأقمبشت األطمطاف تٓتٗم٢ بأقمبع ٚاسمس عًم٢       -3
 داْبٝ٘ أقبعإ قػريإ ال ٜالَػإ األضض , 

 ثِ تطٛض ٚأقبح بايؿهٌ ايص٣ ْطاٙ عًٝ٘ اآلٕ . -4
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ػاضحغرغاتػاألظتػاضغظػاضطتودطظػ:ػ

٢ٖ سؿطٜمات ػُمع ؾم٢ خكا٥كمٗا قمؿات طما٥ؿتني َتتمايٝتني        
 اَجًتٗا      بُٝٓٗا كتًؿتني مما ٜؤنس ايك١ً 

 حفسية يطائس يطاُى ايطاائس ايعتيال أل األزنياوبرتنظ       
  عًٌ؟ طنػاضحغرغاتػاضطتودطظػهُع ؾ٢ قؿات٘ بني ايطٝٛض ٚايعٚاسـ

 َجٌ ٚدٛز ايطٜـ ٚاملٓكاض ٚاألدٓش١ ,  َٔ قؿات ايطٝٛض 
ٔ قؿات ايعٚاسـ  َجٌ ٚدٛز أغٓإ ؾ٢ املٓكاض , ٚٚدٛز ؾكطات  َ

 , ٚكايب ؾ٢ األدٓش١ ,عع١ُٝ ؾ٢ ايصٌٜ 
 تصنيف الكائنات احلية :  -2

 ٜٛدس تسضز َٔ ايبػٝط إىل املعكس  
 ٚتسضز ؾ٢ ايطق٢ َٔ طا٥ؿ١ إىل طا٥ؿ١ أخط٣ , 

 غؿٓذٝات ٚتٓت٢ٗ بايجسٜٝات . باالتبسأ  مملكة اذتيواٌ
 ٖصا ايرتتٝب يًها٥ٓات اؿ١ٝ 

 .  اذتية أدى إىل أكتشاف فساغات فى تطلطل الكائيات ا١ُٖٝ ٖصا ايرتتٝب
لح ايعًُا٤ ؾ٢ غس ٖصٙ ايؿطاغات ؾ٢ ايتػًػٌ بٛنع بعض ايها٥ٓمات املٓكطنم١ ) اؿؿطٜمات    
األْتكاي١ٝ ( أٚ املعاقط٠ , ػُع ؾ٢ تطنٝبٗا بني قؿات طا٥ؿ١ َع١ٓٝ ٚقؿات طا٥ؿ١ تايٝم١ ؾم٢   

 ايتكٓٝـ َجٌ : 
 : تػس ايؿذ٠ٛ بني ايعٚاسـ ٚايطٝٛض .  سؿط١ٜ األضنٝٛبرتنؼ

: تتٓؿؼ باـٝاؾِٝ ؾ٢ املا٤ َجمٌ األوماى , ٚتتمٓؿؼ مبما ٜؿمب٘ ايط٥م١        يط١ٜٛ٥األوايو ا
 .  ايبسا١ٝ٥ ؾ٢ ساي١ اؾؿاف َجٌ ايربَا٥ٝات

  ألايهالدوجسام شجسة ايتطوز 
توضةةةالػرالشةةةظػاضػرابةةةظػبةةةغنػاألظةةةةواعػػػػػ

ػواضطجطوراتػاضطختضغظػػ
وترتةبػاضصائظةاتػاضحغةةظػطةنػخةاللػسةةروعػػػػػ

روعػ(ػعذهػاضذجرةػطنػاضبدغطػ)ػأدظىػاضغةػ
ػإضىػاضططػدػ)ػارضىػاضغروعػ(ػ،ػ

ايعسٜس َٔ األْٛاع املتعاقب١ َٔ غًـ َؿمرتى ,   ٜٛدس
ٝمٕٛ  ًَ 360سٝح ظٗطت ايها٥ٓات ضباع١ٝ األضدٌ َٓص 

 غ١ٓ ٚناْت غًـ نٌ ايؿكاضٜات
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 مميصات شجسة ايتطوز
 ٚاسس. َٔ أقٌمما ٜؤنس أْٗا  ٚدٛز عُٛز ؾكاض٣نٌ اجملُٛعات املٛدٛز٠ بايؿهٌ ؾ٢  تؿرتى  -1

بني فُمٛعتني َمٔ ايؿكاضٜمات ,     نشًك١ َتٛغط١ظٗطت  األضنٝٛبرتنؼبعض اؿؿطٜات َجٌ  -2
 ٢ٖٚ بصيو تؤنس ْعط١ٜ ايتطٛض .  ايعٚاسـ ٚايطٝٛض٢ٖٚ 

تًدل ؾذط٠ ايتطٛض ايعالق١ بني األْٛاع ٚاجملُٛعات املتعاقب١ بس٤ًا َٔ األغالف املؿمرتن١ ,   -3
 . ألْٛاع املدتًؿ١ٚتػُح بتكسٜط زضد١ ايكطاب١ بني ا

 التشريح املقارن :  -3
ٜٛدس أٚد٘ تؿاب٘ ٚاختالف بني ايها٥ٓمات اؿٝم١ ٚبعهمٗا ايمبعض , ٚعًم٢ أغماؽ شيمو ٜمتِ         

 تكٓٝؿٗا , ؾاؿٝٛاْات تكػِ إىل ؾكاضٜات ٚالؾكاضٜات تبعًا يٛدٛز أٚ غٝاب يعُٛز ايؿكط٣ . 
 ايمص٣ وتم٣ٛ    الدوؼت٣ٛ ع٢ً املذ , ٚٚدٛز  مجحنةؾ٢ ٚدٛز  تتشابُ الفكازيات

 ع٢ً خالٜا ز١َٜٛ ؼت٣ٛ ع٢ً اهلُٝٛدًٛبني . 

 سٝح سسخ بٗما   وختتلف فى الشكلؾ٢ ايؿكاضٜات ؾ٢ ايرتنٝب ,  تتشابُ األطساف
 ؼٛض يتال٥ِ ايٛظٝؿ١ .

 أؾشل ايؿهٌ ايتاىل ايص٣ ٜٛنح أططاف بعض ايؿكاضٜات , ثِ أدب عٔ ايتػاؤالت ايتاي١ٝ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعًِ ايص٣ ٜٗتِ بسضاغ١ ايتؿماب٘ ٚاألخمتالف ؾم٢ تؿمطٜح أعهما٤      : ٖٛ ا التشسيح املكازٌ
 ايها٥ٓات اؿ١ٝ املدتًؿ١ .  

 ٜسٍ ع٢ً إٔ ايؿكاضٜات ْؿأت َٔ أقٌ ٚاسس ,  ٍرا التشابُ فى الرتكيب
 ٚيهٓٗا ؼٛضت يتال٥ِ ايٛظٝؿ١ ايت٢ تكّٛ بٗا . 

 الرتاكيب األثرية :  -4
ضةةال  األعضةةاء التةةى كاٌةة  تقةًٕ بٕظةةائ   ةةسٔزٖة فةةى األ   ِةى 

تةصٔه   ٔلةرل  أصبح  غري  سٔزٖة فى الٕق  احلاىل ت  ٔالقدمية 
 أٔ تصبح  اوسة ) أةسٖة ( . 
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  : أَج١ً ايرتانٝب األثط١ٜ َٔ 

٢ٖ دع٤ َٔ األَعا٤ ايػًٝع١ تؿطظ أْعميمات هلهمِ ايػمًًٝٛظ     : الصائدة الدٔدٖة -1
   ٚ ْاَٝم١ ؾم٢ آنمالت    املٛدٛز ؾ٢ ايٓباتات ; يصا ؾ٢ٗ َعس١َٚ ؾ٢ آنمالت ايًشمّٛ ) األغمٛز ( 

األعؿاب ) األضاْب ( , ٚناَط٠ ؾ٢ اإلْػإ , ٜٚعتكس أْٗا ناْت ْا١َٝ ؾ٢ اإلْػإ ايكمسِٜ  
 ايص٣ نإ ٜتػص٣ ع٢ً ايٓباتات .

ْا١َٝ ؾم٢ َععمِ ايجمسٜٝات َجمٌ : اـٝمٌ ٚايهمالب ,        : العضالت احملسكة لألذُ -2
 .  يتشطٜهٗا مٛ َكسض ايكٛت ٚناَط٠ ؾ٢ اإلْػإ

٢ٖ ايؿكطات ايت٢ ٜٓت٢ٗ بٗما ايعُمٛز ايؿكماض٣ , ٚتهمٕٛ      : ٗةالفقسات العصعص -3
 .  ايصٌٜ ؾ٢ نجري َٔ اؿٝٛاْات , ٚتهٕٛ ناَط٠ ؾ٢ اإلْػإ

ٖٛ غؿا٤ ؾؿاف ٜعٗمط ٚانمشًا ؾم٢ عٝمٕٛ ايطٝمٛض ٚايعٚاسمـ        : اجلفَ الساوؼ -4
ؿُاٜتٗا َٔ ايطَاٍ ايت٢ ؼًُٗا ايطٜاح , ٜٚهُط ٖصا اؾؿٔ ؾم٢ ايجمسٜٝات ٜٚتالؾم٢    

 َٔ عٕٝٛ اإلْػإ .  متاًَا

 
 
 
 
 

 التشابه الفشيولوجى :  -5

  : تتؿاب٘ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾ٢ نجري َٔ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ َٓٗا 

تؿرتى مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾ٢ ٚدٛز ايربٚتمٛبالظّ   : وادة الربٔتٕبالشً -1
تمتِ بكمٛض٠ َتُاثًم١ ؾم٢      (عًُٝات ايبٓا٤ ٚاهلسّ )ايص٣ ٜتِ ؾٝ٘ عًُٝات األٜض  

 ها٥ٓات اؿ١ٝ .مجٝع خالٜا اي

ٜتِ أْكػاّ اـالٜا بٓؿؼ اـطٛات ؾ٢ مجٝع ايها٥ٓمات   األٌقطاً اخلمٕ  : -2
اؿ١ٝ ؼت غٝطط٠ ايٓٛا٠ ايت٢ ؼتم٣ٛ املماز٠ ايٛضاثٝم١ ؾم٢ قمٛض٠ َتُاثًم١ ٖٚم٢        

 ايهطَٚٛغَٛات .

ٚدٛز ايربٚتٛبالظّ ٚسسٚخ األْكػاّ اـ٣ًٛ ٜؤنسا ع٢ً إٔ مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ْؿأت َٔ 
 .  أقٌ ٚاسس

تتؿاب٘ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾم٢ ايمتدًل َمٔ ايؿهمالت      : الفضالت اإلخساجٗة -3
اإلخطاد١ٝ , ؾ٢ قٛض٠ َطنبات ْٝرتٚدٝٓٝم١ ٚيهٓٗما ؽتًمـ ؾم٢ ْٛعٝم١ املطنبمات       

 سػب ب١٦ٝ اؿٝٛإ .
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ايربَائيااااات  األمساى 

 وايجدييات
ايصواحااااااا  

 وايطيوز
ايكٛض٠ ايت٢ تتدًل بٗا َٔ 

 ايٓٝرتٚد١ٝٓٝ ايؿهالت
ؾممم٢ قمممٛض٠ محمممض   ؾ٢ قٛض٠ بٛيٝٓا   ازضقٛض٠ ْؿ

 ايبٛيٝو  
 َع ايرباظ  ايه٢ً اـٝاؾِٝ  ايعهٛ ايص٣ ىطز َٓ٘

يػطع١ شٚباْ٘ ؾ٢  ايػبب
 املا٤ احملٝط بٗا

يػطع١ شٚباْم٘ ؾم٢   
 َا٤ ايبٍٛ

ألْممم٘ غمممري  قابمممٌ  
 يًصٚبإ ؾ٢ املا٤

ٚي١ عٔ تٓعِٝ تتؿاب٘  ايؿكاضٜات ؾ٢ ٚدٛز غسز تؿطظ ْؿؼ اهلطَْٛات املػؤ : اهلسوٌٕات 
 .  عًُٝات س١ٜٛٝ باؾػِ َجٌ اهلهِ ٚايُٓٛ ٚايتهاثط

 مراحل منو اجلنني :  -6

     مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايت٢ تتهاثط دٓػًٝا تبسأ سٝاتٗا غ١ًٝ ٚاسمس٠ تػم٢ُ ايالقشم١ 
 ) ايعهٛت ( .

 َطاسٌ منٛ اؾٓني يهٌ َٔ األواى ٚايربَا٥ٝات ٚايعٚاسـ ٚايطٝٛض ٚايجسٜٝات 
 األواى ٚايربَا٥ٝات ٚايعٚاسـ ٚايطٝٛض ٚايجسٜٝات مبطس١ً َتؿاب١ٗ ;  متط اد١ٓ -أ

اض ايُٓٛ طسٝح ٜهٕٛ هلا ؾتشات خٝؿ١َٝٛ ٚقًب ٜتهٕٛ َٔ سذطتني ) أشٜٔ ٚبطني ( , َٚع أغتُ
 ؼسخ تػريات ًَشٛظ١ متٝع نٌ طا٥ؿ١ عٔ اآلخط٣ . 

 ًَٔ أقٌ ٚاسس .  ايتؿاب٘ اؾ٢ٓٝٓ ؾ٢ أْٛاع ايجسٜٝات ٜؿػط بأْٗا أمسضت مجٝعا -ب

ٜمتدًل دمٓني ايطٝمٛض َمٔ ايؿهمالت ؾم٢        -دم
قٛض٠ بٛيٝٓا ) َجٌ ايربَا٥ٝمات ( , ٚؾم٢ ْٗاٜم١    

 ايُٓٛ تتدًل َٓٗا ؾ٢ قٛض٠ محض ايبٛيٝو . 
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تتهمٕٛ  ٜعترب عًِ ايبٝٛيٛدٝا اؾع١ٝ٦ٜ َٔ األزي١ اؿسٜج١ ايت٢ تتؿل َع ْعط١ٜ ايتطمٛض , سٝمح   
ؾ٢ مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٔ ْؿؼ ايٛسسات ايبٓا٥ٝم١ ) ايٓٝمٛ نًٝٛتٝمسات ( , ممما      ٠ ايٛضاث١ٝ املاز

 ٜسٍ ع٢ً أْٗا ْؿأت َٔ أقٌ َؿرتى .

 


